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Resumo 

O cibercrime ganhou com as potencialidades que a internet oferece aos seus 

utilizadores: anonimato, facilidade de uso, velocidade de comunicação, possibilidade de 

partilha de informação além-fronteiras e capacidade de atingir uma grande audiência. A 

internet tornou-se, assim, uma ferramenta tanto para os utilizadores legítimos, como 

para aqueles que exploram os benefícios da rede global de informação visando a prática 

dos mais variados tipos de crime. 

A presente investigação pretende compreender o que tem sido feito a nível europeu em 

termos de políticas e instrumentos de combate ao cibercrime. Analisaram-se os 

documentos considerados mais importantes nesta área e, para complementar a 

percepção do impacto real das medidas europeias a nível nacional, fez-se um 

levantamento das leis relacionadas com o cibercrime em cada um dos 27 países 

constituintes da União Europeia. 

Para uma percepção da magnitude do cibercrime na União Europeia, utilizaram-se 

vários dados estatísticos disponíveis com um duplo objectivo: apurar quais os Estados-

membros mais afectados pelo cibercrime e, estabelecendo uma comparação com 

números globais, verificar em que grau a UE é atingida pelo cibercrime. 

Pretendeu-se ainda, após a análise das políticas e instrumentos europeus, compreender 

quais as áreas a necessitar de uma maior atenção por parte das instituições europeias e 

dos governos nacionais. Destacam-se a prevenção através da educação, novas dinâmicas 

nas investigações policiais e cooperação entre países, regiões e comunidades. 

 

Palavras-chave: Cibercrime, políticas e instrumentos, Europa, combate 
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Abstract 

Cybercrime won with the potential that the internet offers its users: anonymity, easy 

use, communication speed, possibility of sharing information across borders and reach a 

wide audience. So, the internet has become a tool for both legitimate users and for those 

who exploit the benefits of the global information network aimed at the practice of 

several kinds of crime. 

This current research tries to understand what has been done at European level in 

policies and instruments to fight cybercrime. We analyzed the documents considered 

most important in this area and to complement the perception of the real impact of 

European measures at national level, a survey of laws related to cybercrime in each of 

the 27 Member States of the European Union has been done. 

For a perception of the magnitude of cybercrime in the EU, we used various statistical 

data available with a dual purpose: determining which Member States most affected by 

cybercrime, and establishing a comparison with global numbers, check to what extent 

the EU is targeted by cybercrime. 

It was still intended, after the analysis of European policies and tools, to understand 

what areas need further attention by European institutions and national governments. A 

stress has been put on prevention through education, new dynamics in police 

investigations and cooperation between countries, regions and communities. 

 

Keywords: Cybercrime, policies and instruments, Europe, fight. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Índice 

Acrónimos Usados  ......................................................................................................... 6 

1. Introdução ....................................................................................................................... 8 

2. Revisão Bibliográfica ................................................................................................... 11 

2.1. As políticas públicas e o processo de definição da agenda ...................................... 11 

2.2. O Cibercrime............................................................................................................ 16 

3. As políticas e os instrumentos da Europa para o combate ao cibercrime ............... 24 

3.1. Directiva sobre o comércio electrónico ................................................................... 26 

3.2. Comunicação "Criar uma sociedade de informação mais segura reforçando  

a segurança das infra-estruturas de informação e lutando contra a  

cibercriminalidade ................................................................................................... 28 

3.3. Convenção Sobre o Cibercrime  .............................................................................. 30 

3.4. Framework Decision sobre o combate à exploração e à pornografia infantil .......... 34 

3.5. Framework Decision sobre ataques contra os sistemas de informação ................... 36 

3.6. Directiva relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto de  

oferta de serviços de comunicações electrónicas  .................................................... 38 

3.7. Global Project on Cybecrime ................................................................................... 41 

3.8. Convenção sobre a Protecção de crianças contra a exploração e o abuso ............... 42 

3.9. Framework Decision sobre o combate ao terrorismo .............................................. 44 

3.10. Council Decision sobre a instituição do Serviço Europeu de Polícia ................ 47 

3.11. Comunicação "Realizações e próximas etapas: para uma  

   cibersegurança mundial" ....................................................................................... 49 

3.12. Conclusões ......................................................................................................... 51 

4. As políticas de combate ao cibercrime em cada país da União Europeia ............... 53 

4.1. Alemanha ................................................................................................................. 56 

4.2. Áustria ...................................................................................................................... 59 

4.3. Bélgica  .................................................................................................................... 60 

4.4. Bulgária .................................................................................................................... 62 

4.5. Chipre ...................................................................................................................... 63 

4.6. Dinamarca ................................................................................................................ 65 

4.7. Eslováquia ................................................................................................................ 66 

4.8. Eslovénia .................................................................................................................. 66 

4.9. Espanha .................................................................................................................... 67 

4.10. Estónia ............................................................................................................... 69 



5 
 

4.11. Finlândia ............................................................................................................ 71 

4.12. França ................................................................................................................ 75 

4.13. Grécia ................................................................................................................ 77 

4.14. Holanda.............................................................................................................. 78 

4.15. Hungria .............................................................................................................. 79 

4.16. Irlanda ................................................................................................................ 81 

4.17. Itália ................................................................................................................... 83 

4.18. Letónia ............................................................................................................... 84 

4.19. Lituânia .............................................................................................................. 86 

4.20. Luxemburgo ...................................................................................................... 88 

4.21. Malta .................................................................................................................. 88 

4.22. Polónia ............................................................................................................... 90 

4.23. Portugal.............................................................................................................. 92 

4.24. Reino Unido ....................................................................................................... 96 

4.25. República Checa .............................................................................................. 102 

4.26. Roménia ........................................................................................................... 104 

4.27. Suécia .............................................................................................................. 107 

4.28. Conclusões ....................................................................................................... 108 

5. Tipologias de cibercrime e ocorrências oficialmente registadas ............................ 112 

6. Conclusão: Propostas para o que poderia ser uma política pública de combate ao 

cibercrime  .................................................................................................................. 128 

7. Bibliografia  ................................................................................................................. 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Acrónimos Usados 

 

ACPO - Association of Chief Police Officers 

CCD COE - Cooperative Cyber Defence Center of Excellence 

CDPC - European Committee on Crime Problems 

CERT - Community Emergency Response Teams (equipas de resposta a emergências 

informáticas) 

CERT - Computer Emergency Response Teams 

COM(2000) 890 final – Comunicação "Criar uma sociedade de informação mais segura 

reforçando a segurança das infra-estruturas de informação e lutando contra a 

cibercriminalidade" 

COM(2011) 163 final - Comunicação "Realizações e próximas etapas: para uma 

cibersegurança mundial" 

DPC - Comissário da Protecção de Dados 

DoS - Denial of Service Attacks 

ECHR - European Court of Human Rights 

EFMS - European Forum for Member States (Fórum Europeu de Estados-Membros) 

EM – Estados-membros 

ENISA - European Network and Information Security Agency 

EP3R - European Public-Private Partnership for Resilience (Parceria Público-Privada 

Europeia para a Resiliência) 

Europol - European law enforcement agency 
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FRA - Försvarets Radioanstalt 

ICB4PAC - Regulatory and Legislative Frameworks Support for Pacific Island 

Countries 

INTERPOL - International Criminal Police Organization 

ISP - Internet Service Provider 

Loppsi - Loi d'Orientation et de Programmation pour la Performence de la Sécurité 

Intérieure 

NATO - North Atlantic Treaty Organization 

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

ONG – Organização Não Governamental 

PICI - Protecção das Infra-estruturas Críticas da Informação 

RAT - Routine Activity Theory 

TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação 

UE – União Europeia 

UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime 
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1. Introdução 

O cibercrime é uma das manifestações associadas ao rápido crescimento da utilização 

da internet, potenciado pela globalização. O acelerado desenvolvimento da internet foi 

acompanhado pela limitada regulação do meio, o que chamou a atenção para a falta de 

uma autoridade de controlo.  

Apesar de a discussão sobre o combate ao cibercrime ser já do século passado, o rápido 

desenvolvimento da tecnologia e a constante evolução e produção de novos cibercrimes 

tem mantido o tópico permanentemente em debate, justificando que este seja um tema 

em grande destaque nas convenções internacionais e nas discussões nacionais. 

A abordagem clássica em matéria de segurança costumava exigir uma 

compartimentação rigorosa do ponto de vista organizacional, geográfico e estrutural das 

informações em função da sua sensibilidade e categoria. Esta abordagem deixou de ser 

viável no mundo digital, uma vez que o processamento da informação está fragmentado, 

os serviços de segurança seguem utilizadores móveis e a interoperabilidade dos sistemas 

constitui uma condição prévia (COM(2000) 890 final). 

Tendo em conta que duas das características do cibercrime são a sua constante evolução 

e a falta da dimensão de territorialidade (ou seja, um território global de fronteiras 

ausentes), o objectivo deste estudo é compreender o que tem sido feito a nível europeu 

para combater o cibercrime, bem como verificar até que ponto as leis nacionais são 

uniformes entre os Estados-membros em relação a este problema. Pretende-se também 

tentar verificar a dimensão dos cibercrimes a nível da União Europeia e compreender 

que apostas deveriam ser feitas para a criação de uma política pública de combate ao 

cibercrime na UE. 

A revisão bibliográfica está dividida nas duas temáticas-chave da dissertação: políticas 

públicas e processo de definição da agenda a nível europeu e cibercrime (evolução, 

conceitos e tipologias). A elaboração do capítulo foi realizada com base em pesquisa 

bibliográfica online e em papel de autores com trabalho desenvolvido nas áreas em 

análise, para a compreensão geral das temáticas. 

Para a conceptualização teórica da investigação, no capítulo seguinte, dedicado às 

políticas e aos instrumentos da Europa para o combate ao cibercrime, analisam-se 11 

documentos produzidos pelo Conselho da Europa, Conselho Europeu, Parlamento 
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Europeu e Comissão Europeia. Os critérios utilizados para a selecção desses 

documentos foram a predominância com que são citados por autores peritos no assunto 

e a importância que tiveram no combate a determinados tipos de cibercrime. Para a 

realização deste capítulo utilizámos como metodologia a pesquisa de relatórios em sites 

dos organismos oficiais e a legislação encontrada online (sobre as acções tomadas na 

Europa de combate ao cibercrime). 

O quarto capítulo, sobre políticas de combate ao cibercrime em cada país da União 

Europeia, está dividido em duas partes. A primeira é constituída por uma análise da 

receptividade dos países à Convenção sobre o Cibercrime do Conselho da Europa, cujo 

estudo tem como indicadores a data de assinatura dos Estados, os governos que estavam 

no poder em cada país na data da assinatura e a sua localização geográfica, com o 

objectivo de compreender se existem condições específicas que favoreçam a aceitação 

deste tipo de política de combate. Para esta análise utilizámos como metodologia a 

pesquisa em sites dos países para obter informação sobre os seus governos e foi 

realizada uma análise aos documentos do Conselho da Europa sobre a Convenção sobre 

o Cibercrime. A segunda parte é constituída pela recolha da legislação referente ao 

cibercrime nos 27 países que constituem a União Europeia. Para esta recolha foram 

contactadas as 26 embaixadas em Portugal, das quais 16 disponibilizaram informações 

sobre a legislação do seu país. Para os outros 11 países, a recolha foi realizada através 

de pesquisa em sites dos organismos oficiais, textos científicos e sites sobre a temática. 

O quinto capítulo, "Tipologias de cibercrime e ocorrências oficialmente registadas", 

referente ao cibercrime em números, é constituído pela análise de indicadores 

estatísticos, com o objectivo de compreender a realidade do cibercrime na UE e nos 

países que a constituem. Foram analisadas estatísticas da ENISA (European Network 

and Information Security Agency), do Organized Crime Situation Report, da Business 

Software Alliance e um inquérito realizado pelo Ponemon Institute em nome do Check 

Point Software. Entre os indicadores estudados encontram-se Actividades via internet 

que não são realizadas por preocupações com segurança (% da população), Utilização e 

actualização de software de segurança ou de ferramentas para proteger computadores 

privados e dados (% da população), Empresas que definiram formalmente políticas de 

segurança (% de empresas), Frequência com que é adquirido software pirateado na 

União Europeia (em 2011), Taxa de pirataria de software em cada país da UE (em 
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2011), Taxa de Pirataria e valor comercial na Europa e no Mundo (em 2011), entre 

outros.  

No último capítulo, intitulado "Propostas para o que poderia ser uma política pública de 

combate ao cibercrime", pretende-se, com base no que foi analisado anteriormente, 

sugerir quais as áreas que seriam boas apostas para novas políticas e instrumentos da 

UE ou áreas que têm sido pouco trabalhadas e deveriam sê-lo mais por estas 

instituições. Para a realização deste capítulo utilizámos a pesquisa bibliográfica 

(sobretudo relatórios) e fizemos uma análise com base na pesquisa e investigação 

efectuadas nos capítulos anteriores deste estudo. 

Sugerimos que uma política pública europeia de combate ao cibercrime deveria 

contemplar três aspectos, que consideramos relevantes: prevenção através da educação; 

novos desenvolvimentos nas investigações policiais; e cooperação regional, 

internacional e entre as partes interessadas (sector público e sector privado). 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. As políticas públicas e o processo de definição da agenda 

Yves Mény e Jean-Claude Thoenig, Muller e Mozzicafreddo (citados por Pereira, 2002) 

apresentam definições diferentes mas complementares para políticas públicas, enquanto 

Brooks, Smith e Dery defendem definições próprias distintas, quer das primeiras quer 

entre si. 

Segundo Yves Mény e Jean-Claude Thoenig, uma política pública apresenta-se sob a 

forma de um programa de acção governamental num sector da sociedade ou num espaço 

geográfico.  

Muller define uma política pública como um processo de mediação social, na medida 

em que o seu objecto é tomar a cargo os desajustamentos que podem intervir entre um 

sector e outros sectores ou entre um sector e a sociedade global.   

Para Mozzicafreddo, a estrutura formal e substantiva do Estado foi-se organizando em 

termos de respostas e acções a problemas e a necessidades e consubstancia-se numa 

série de funções que estruturam a sua matriz institucional. Estas funções do Estado são 

exercidas através da definição e prossecução de políticas públicas em duas grandes 

áreas de actuação: em matéria de políticas de serviços sociais e bens públicos e em 

matéria de regulação e estímulo à actividade económica. 

Brooks (citado por Smith, 2003) define política pública como um amplo quadro de 

ideias e de valores dentro do qual são tomadas decisões e acções – ou inacções –

seguidas pelos governos relativamente a uma questão ou a um problema. 

Segundo Smith (2003), as políticas públicas são uma escolha ou uma decisão tomada 

por um governo que, consequentemente, guia acções em circunstâncias similares. 

Dery (2000) defende a existência de dois modelos que explicam o aparecimento de 

novas políticas públicas: o tecnocrático e o político. O modelo tecnocrático justifica as 

alterações nas políticas como consequência das mudanças de preferências dos políticos 

e da adaptação dos seus objectivos a novas condições. Assim, argumenta, aprender é 

parte do processo político, no qual a avaliação da política é seguida pela implementação 

e precedida pela correcção e conclusão. Ou seja, as inovações políticas são um produto 

da evolução do processo de criação de novas políticas, vistas como hipóteses ou teorias, 
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e a implementação é, na realidade, o teste a essas teorias políticas. O modelo 

tecnocrático reconhece que políticas não incrementais e descontínuas são adoptadas de 

tempos a tempos, mas que estas são a excepção e não a regra. 

O modelo político tenta explicar o desenvolvimento das políticas como o resultado de 

mudanças na configuração dos interesses dominantes, seguindo duas linhas de 

investigação. Uma foca-se na noção de inovação política e a outra procura dar respostas 

centrando-se na definição da agenda. Ambas as linhas de investigação partilham a ideia 

de que as inovações políticas são o produto do casamento entre o poder e as ideias 

(idem).  

Contudo, as políticas nacionais e as políticas europeias diferem entre si. Segundo 

Kingdom (citado por Zahariadis, 2007), existem três factores importantes numa política 

nacional: a mudança a nível administrativo ou legislativo, as campanhas de grupos de 

pressão e a vontade nacional. Dos três, a combinação da vontade nacional e com a 

mudança no governo exerce o maior efeito na escolha.  

A política da UE exige uma análise diferente porque, por um lado, as leis não são 

produzidas pelo corpo legislativo do Parlamento e, por outro, as regras institucionais do 

processo de decisão são fluidas e estão em permanente alteração. Além disso, a 

mobilização do público tem um papel menos importante nas decisões tomadas pela 

União.  

Assim, e considerando estas diferenças, têm sido avançadas como hipóteses sobre a 

construção de políticas europeias a importância de certos factores: o equilíbrio entre os 

membros nacionais do Conselho e a sua filiação partidária; o equilíbrio ideológico dos 

partidos no Parlamento; e a vontade Europeia. Destes três factores, o Conselho é o que 

detém maior influência, mas a combinação da ideologia dos membros do Conselho com 

a vontade europeia exerce maior impacto na escolha das políticas. Os membros do 

Parlamento são eleitos de acordo com as expressões políticas nacionais e como esta 

instituição está envolvida enquanto conselheiro em várias instâncias da União, a sua 

influência acaba por resultar menor do que a do Conselho (Zahariadis 2007)1. 

                                                           
1
 Com a entrada em vigor do Tratado da União Europeia (revisto) e o Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), ambos de 2008, o Parlamento Europeu adquiriu maior poder de decisão, 
inclusive, em determinadas matérias, de co-decisão com o Conselho 
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A definição da agenda na União Europeia e a inscrição de temas caracteriza-se pela 

coordenação das 25 agendas nacionais (agora 27), onde os poderes de controlo de cada 

governo é limitado pelos poderes da Comissão. O processo de negociação decorre entre 

a Comissão, o Conselho e o Parlamento. Também organizações de interesse, governos 

locais e agências governamentais que não conseguem ser bem-sucedidas na definição da 

agenda nacional, tentam muitas vezes influenciar o processo de definição da agenda 

através da Comissão Europeia (Larsson, Trondal, 2005). 

Segundo Pereira (2002), o processo de inscrição dos problemas na agenda europeia é 

muito mais aleatório e incerto do que ao nível nacional: nunca se sabe que problema vai 

surgir, trazido por quem ou como. E o facto de a Comissão ter o poder de iniciativa na 

formulação de políticas, mas pertencer ao Conselho o poder de aprová-las é um factor 

de abertura mas também de incerteza. 

Para Larsson e Trondal (2005), existem três abordagens teóricas sobre a definição da 

agenda, que enfatizam os diferentes aspectos do processo de decisão da agenda. A 

primeira é uma perspectiva teórica de organização racional, que se foca na estruturação 

e estandardização formal do processo de definição da agenda. Este modelo defende que 

a identificação de novos problemas leva a uma pesquisa para a melhor solução (óptima) 

possível. A segunda abordagem é um caminho de dependência, salientando a inércia 

histórica que envolve o processo de decisão público, em que os caminhos de partida e 

os de dependência são ingredientes essenciais para a definição da agenda. Segundo os 

autores, nenhum governo de um Estado-membro nem a Comissão Europeia tendem a 

abordar novas iniciativas com uma visão imparcial. A experiência do passado tende a 

guiar a pesquisa para novas acções, e as políticas antigas são muitas vezes escolhidas 

para responder aos novos problemas. Os dois autores salientam que, por vezes, a 

Comissão Europeia prefere fazer trabalho de reparação em vez de desenhar uma nova 

casa. O terceiro modelo, o "garbage can", defende que os processos de definição da 

agenda são descontínuos e não rotineiros, caracterizados por problemas, soluções, 

participantes e oportunidades de escolha. Neste último modelo defende-se uma 

definição da agenda muito menos estável, contínua e estruturada do que a assumida 

pelas outras duas abordagens. 

Segundo Jean-Gustave Padioleau (citado por Pereira, 2002:22), «a agenda política, 

quer se trate da dos estados nações quer a das colectividades locais, compreende o 
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conjunto de problemas de que se tem a percepção que apelam a um debate público ou 

até mesmo à intervenção das autoridades políticas legítimas. Para este autor [segundo 

Pereira], um problema, para ter oportunidade de ser inscrito na agenda política, deverá 

responder a três características: em primeiro lugar, as elites (sindicatos, políticos, 

empresários, etc.) e ou os cidadãos, deverão definir uma situação como problemática, 

uma vez que se apercebem dos desvios entre o que ela é, o que poderá vir a ser ou o 

que deverá ser; em segundo lugar, esta descoberta de uma situação problemática, 

deverá ser acompanhada de processos de etiquetagem que a qualifiquem como 

dependente da esfera de competência das autoridades públicas, em terceiro lugar, 

deverá ser esperada a intervenção da sociedade política, mesmo que seja a opção de 

nada fazer».  

Para Smith (2003), os problemas políticos podem ser divididos em duas categorias: os 

que se encontram na agenda política e os que não estão. Se uma questão já se encontra 

na agenda, quer dizer que tem um perfil suficientemente elevado, e é provável que o 

processo formal esteja a começar. Se uma questão não se encontra na agenda política, 

cabe aos interessados/comunidade disponibilizar informação e educação sobre ela, e 

tomar as medidas necessárias para que se torne conhecida e relevante para entrar na 

agenda.  

Por sua vez, Muller (citado por Pereira, 2002:22) considera que «se deverá ter em 

atenção três aspectos fundamentais no processo de inscrição de um assunto na agenda 

política: em primeiro lugar, o acesso à agenda política não tem nada de natural ou de 

automático, pelo contrário, a inscrição é um objecto de controvérsia social e política e, 

assim sendo, a inscrição de um problema em agenda é sempre o produto do campo de 

forças que se vai construindo em torno do mesmo; em segundo lugar, a transformação 

de um problema, em objecto de intervenção política, é o produto de um trabalho 

específico realizado por actores políticos identificados (sindicatos, grupos 

profissionais) segundo a natureza de cada caso; em terceiro lugar, o papel fundamental 

destes actores consiste em traduzir a linguagem da sociedade na linguagem da acção 

política, ou seja, em formular o problema numa linguagem que possa ser admissível às 

elites políticas». 

Para Larsson e Trondal (2005), um aspecto importante no processo de definição da 

agenda é que este seja um processo de decisão racional, sendo para tal necessário que 
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esteja organizado em fases distintas – por exemplo, a fase de definição da agenda, a fase 

de decisão e a fase de implementação. 

De acordo com esta divisão racional, as instituições da UE desempenham papéis 

diferentes nas três fases do processo de decisão. Na fase inicial e de preparação, o nível 

burocrático da Comissão Europeia desempenha o papel principal e mais activo, 

especialmente nas temáticas que assentam sobre o primeiro pilar. Durante a fase formal 

do processo de decisão, o papel da Comissão é menor, estando quase completamente 

concentrado na defesa da proposta original. Nesta fase destaca-se o papel do Conselho 

e, especialmente nos processos de co-decisão, o do Parlamento. Na fase de 

implementação, a Comissão volta a ter o papel principal, enquanto o Conselho 

desempenha um papel mais passivo e sobretudo de supervisão. Quando as normas e os 

regulamentos são postos em prática, o Tribunal Europeu de Justiça prepara-se para ser 

activado e influenciar o resultado final.  

As três fases do processo de decisão diferem na forma como são estruturadas e 

reguladas. A fase formal do processo de decisão e a fase de implementação são mais 

organizadas e reguladas do que a fase de definição da agenda. Daí que esta última seja, 

talvez, a mais aberta do processo de decisão da UE. 

Segundo Peters (citado por Larsson, Trondal, 2005), a abertura e flexibilidade do 

processo de definição da agenda por parte da Comissão contrasta com a fase de 

implementação, que segundo o autor é mais rígida e hierárquica do que a de qualquer 

governo nacional. Sugere assim que o processo de definição da agenda gera muitas 

decisões de difícil implementação. 

Para Zahariadis (2007), a Comissão Europeia é instrumental na redacção da legislação, 

mas a sua capacidade de participar e influenciar o resultado nas fases finais decresce 

drasticamente. O Parlamento Europeu tem poderes limitados na definição da agenda, 

bem como a capacidade dos seus membros para adoptar a legislação europeia difere 

profundamente ao longo do tempo e consoante o tipo de problemas. Além disso, grupos 

transnacionais e ONG's exercem uma grande influência sobre o quê, em quê e quando 

algumas decisões serão tomadas. Como resultado, os mesmos participantes não seguem 

necessariamente todas as questões através das fases de decisão. 
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Pereira (2002) defende que o processo de decisão resulta das relações entre o 

Parlamento, o Conselho e a Comissão, e de estas instituições não seguirem a separação 

de poderes que é característica dos Estados-membros, formando um novo método que 

se designa por sistema em rede e concilia os interesses dos Estados-membros e os 

interesses da Comunidade. Dentro da UE há ainda outra rede, de nível administrativo, 

em que os Estados-membros intervêm na preparação e aplicação de decisões e as 

administrações nacionais também participam. Ou seja, existem assim duas redes: uma 

política e outra administrativa, através das quais decorre o processo de decisão 

comunitário. 

Podemos concluir que as políticas públicas nascem como resposta aos problemas que 

vão sendo inseridos na agenda política, cuja definição e prioridade temática depende da 

atenção e visibilidade que alguns grupos de pressão conseguem atingir para certos 

assuntos, determinando a sua importância e/ou urgência. 

A entrada do cibercrime na agenda política da União Europeia deverá ter ocorrido nos 

finais dos anos 90, uma vez que em 2001 aparecem os primeiros instrumentos europeus 

relacionados com esta temática. No capítulo seguinte iremos analisar a resposta da 

União a este problema. 

2.2. O Cibercrime 

Com a globalização observou-se um crescimento exponencial da utilização da internet, 

que passou a fazer parte da vida quotidiana de milhões de pessoas. Entre as 

manifestações associadas a esta tecnologia encontra-se o rápido crescimento do 

cibercrime. O seu célere desenvolvimento foi acompanhado por uma falta de regulação 

do meio – o que deu espaço a diversos tipos de abusos – e chamou também a atenção 

para a falta de uma autoridade que o controlasse (UNODC, 2010).  

Quando este fenómeno teve início (cerca de 1997), a internet era um meio ainda 

relativamente restrito e por isso mais controlado. Alguns tipos de cibercrimes eram 

cometidos por pessoas altamente especializadas, conhecidas por "piratas informáticos" e 

hackers (Vegar, 2010). O progresso tecnológico, com a correspondente simplificação de 

processos e embaratecimento dos equipamentos, banalizou a utilização da internet. Com 

a expansão do número de utilizadores, qualquer cidadão, mesmo sem vastos 

conhecimentos informáticos, pode cometer um cibercrime. Nota-se também uma 
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tendência para deixar de ser um trabalho individual (efectuado por "piratas 

informáticos" e hackers) para ser praticado por grandes grupos e gangs (UNODC, 

2010). 

Apesar de a discussão sobre o combate ao cibercrime ter começado há quase meio 

século, a rápida evolução da tecnologia e a constante evolução e criação de novos 

cibercrimes tem mantido o tópico permanentemente em debate, justificando que este 

seja hoje um tema em grande destaque nas convenções internacionais e nas discussões 

nacionais (United Nations, 2010). 

Uma das principais dificuldades com que os especialistas se têm defrontado é 

precisamente a definição do conceito de cibercrime e a tipificação de crimes a ele 

associados.  

O Conselho da Europa, na Convenção Sobre o Cibercrime de 2001 define-o nos Artigos 

2 a 10 como lei criminal, dividida em quatro categorias: 

1.  Ofensas contra a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados 

e dos sistemas do computador; 

2. Ofensas relacionadas com o computador; 

3. Ofensas relacionadas com o conteúdo; 

4. Ofensas relacionadas com a infracção dos direitos de autor e outros direitos 

relacionados (Convenção Sobre o Cibercrime, 2001). 

As definições de cibercrime são, contudo, anteriores à apresentada pelo Conselho da 

Europa em 2001. A primeira definição de um crime com computador foi elaborada em 

1979 pelo Computer Crime: Criminal Justice Resource e dizia o seguinte: «(…) any 

illegal act for which knowledge of a computer technology is essential for a successful 

prosecution (…)» (Citado por Schjolberg, 2008:8). 

Em 1983, num estudo internacional sobre os aspectos legais do crime nos 

computadores, este termo foi definido como englobando qualquer acto ilegal em que o 

conhecimento da tecnologia do computador fosse essencial para o crime. 

Na Recomendação da OCDE de 1986, foi discutida a criminalidade informática e a 

necessidade de mudança nos códigos penais e incluía igualmente uma definição de 

trabalho como base para o estudo: «Computer-related crime is considered as any 
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illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and 

transmission of data» (Citado por Schjolberg, 2008). 

Também na Recomendação do Conselho da Europa de 1989 foi adoptada uma 

definição, mas desta vez numa abordagem mais simples e mais funcional, em que os 

crimes relacionados com o computador são descritos como os crimes enumerados e 

definidos nas directrizes propostas ou recomendadas pelos legisladores nacionais. 

Seis anos depois, em 1995, também numa Recomendação do Conselho da Europa, foi 

feito um avanço com a introdução do termo offences connected with Information 

Technology. Nesta mesma Recomendação é então definido Information Technology 

offences como «encompassing any criminal offence, in the investigation of which 

investigation authorities must obtain access to information being processed or 

transmitted in computer systems, or electronic data processing systems» (Schjolberg, 

2008:8). 

Nos anos que se seguiram, muitos foram os novos conceitos introduzidos nesta área que 

permitiram concretizar as definições do que é o cibercrime e quais são os seus 

parâmetros de acção. Contudo a definição do Conselho da Europa na Convenção Sobre 

o Cibercrime de 2001 (referida em cima) é a mais comummente aceite e citada. 

Autores como Fafinski (2011) e Fafinski, Dutton e Margetts (2010) defendem que o 

conceito de cibercrime, como ainda não é um termo legal, acarreta um certo grau de 

mutabilidade, abrangendo um largo comportamento de condutas indesejadas. Sustentam 

que o cibercrime pode envolver ataques contra a integridade, autenticidade e 

confidencialidade dos sistemas de informação, bem como crimes relacionados com 

conteúdos como o racismo, a xenofobia, pornografia e discursos de ódio e ainda os 

crimes tradicionais, como a fraude, mas utilizando a tecnologia como ferramenta.  

Kshetri entende e analisa o cibercrime em termos do custo-benefício, definindo que se 

trata de cibercrime quando um crime é cometido utilizando uma rede de computadores, 

incluindo nessa definição a fraude online, lavagem de dinheiro online, roubo de 

identidade e a utilização da comunicação via internet com intenções criminosas (citada 

por Alkaabi, Mohay, McCullagh e Chantler, 2010). 
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Grabosky entende o cibercrime como sendo o crime comum – ao qual as pessoas estão 

habituadas –, com a diferença de ser cometido por outra via, as redes informáticas, "old 

wine in new bottles" (citado por Alkaabi, Mohay, McCullagh e Chantler, 2010:2).  

O Departamento de Justiça norte-americano define-o como “crimes that use or target 

computer networks, which we interchangeably refer to as ‘computer crime’, 

‘cybercrime’ and ‘network crime’” (citado por Alkaabi, Mohay, McCullagh e Chantler, 

2010:3), enquanto a Association of Chief Police Officers (ACPO) do Reino Unido o 

define como "use of networked computers, telephony or Internet technology to commit 

or facilitate the commission of a crime" (citado por Alkaabi, Mohay, McCullagh e 

Chantler, 2010:3). 

Wall (2007) sustenta que, como os cibercrimes são um produto das redes de 

computadores, devem ser definidos em termos das transformações ou desvios 

criminosos das informações, das redes e da globalização através de tecnologias. 

Defende ainda que se deve fazer uma distinção clara sobre o que são cibercrimes e o 

que são crimes (por vezes tradicionais) que se socorrem da utilização de computadores. 

O cibercrime envolve os novos crimes cometidos contra os dados e os sistemas de 

computadores, mas também os crimes tradicionais recorrendo ao uso das redes 

(Alkaabi, Mohay, McCullagh e Chantler, 2010). 

A Symantec Corporation (2007) define cibercrime como sendo "qualquer crime 

cometido usando um computador, uma rede ou um dispositivo de hardware". 

No que concerne aos tipos de cibercrime e à sua categorização, as principais diferenças 

que se encontram entre autores são o número de categorias, ou seja, a maior ou menor 

divisão dos crimes. 

Fafinski, Dutton e Margetts (2010) elaboraram uma categorização em três dimensões: 

crimes tradicionais que afectam a tecnologia (como roubar um computador); crime 

tradicional intercedido por tecnologia (como fraude ou distribuição de conteúdos 

obscenos); e crimes exclusivamente tecnológicos. 

A Euractiv (2002) apresenta outra divisão para o tipo de acções que podem ser 

considerados cibercrimes:  

• acesso sem autorização a sistemas informáticos;  
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• inutilizar/desfazer sistemas de informação;  

• execução de softwares maliciosos que modificam ou destroem informação;  

• intercepção de comunicações;  

• falsa representação (como roubos de identidade). 

Brenner, por sua vez, classifica o cibercrime em três categorias: uso do computador 

como alvo da actividade criminosa (por exemplo, hacking, disseminação de vírus e 

worms); uso do computador como ferramenta ou instrumento para cometer um crime 

(por exemplo, fraude online, assédio); e uso do computador como parte não essencial do 

crime (por exemplo, armazenamento de dados para um traficante de drogas monitorizar 

as vendas e os lucros) (citado por Alkaabi, Mohay, McCullagh e Chantler, 2010).   

Cross (2008) faz uma divisão pelo tipo de utilização criminosa de computadores e 

redes:  

• o computador ou a rede podem ser a ferramenta utilizada para cometer o crime; 

• o computador ou a rede podem ser o alvo do crime; 

• o computador ou a rede podem estar indirectamente relacionados com o crime 

(por exemplo, para guardar dados de vendas ilegais). 

Para simplificar a compreensão dos diversos tipos de cibercrimes que existem, a 

Symantec divide-os em duas categorias: Tipo I e Tipo II. 

O Tipo I caracteriza-se normalmente por ser apenas um evento (do lado da vítima). 

Exemplo deste tipo de crime é o download de um Trojan horse sem a vítima se 

aperceber ou quando a vítima recebe um email com um link que pensa ser seguro por 

ser de uma entidade conhecida mas, em vez disso, é um link para um site malicioso. O 

Tipo I de cibercrimes é muitas vezes permitido pela vítima ao utilizar programas como 

keystoke, loggers, vírus, rootkits e Trojan horses. As falhas ou vulnerabilidades do 

software são frequentemente as âncoras utilizadas pelos criminosos que se especializam 

no roubo de identidades. Assim, este tipo de crimes inclui phishing2, roubo ou 

manipulação de dados, roubo de identidade e fraudes em bancos ou comércio online. 

                                                           
2
 Forma de fraude electrónica, que consiste na tentativa de adquirir dados pessoais (como senhas, 

códigos de acesso, números de cartões de crédito, etc.) em que o criminoso se faz passar por uma 
instituição oficial e envia comunicações em nome da instituição. (Fonte: Microsoft) 
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O Tipo II de cibercrimes inclui perseguições online e assédio, perseguição de crianças, 

extorsão, chantagem, manipulação das bolsas, complexos esquemas de espionagem 

corporativa e planeamento ou concretização de uma acção terrorista. O tipo II de 

cibercrimes caracteriza-se por um conjunto de circunstâncias com repetição de uma 

série de interacções com o alvo. Exemplos deste tipo de crime são os contactos sociais 

que muitas vezes se desenrolam em chats ou sites de conversação instantânea ou grupos 

de terroristas, ladrões de identidades ou outros grupos de criminosos que utilizam fóruns 

públicos para difundirem mensagens que os utilizadores não entendem como referentes 

a actividades criminosas (Admin, 2009). 

Se ao nível da definição do conceito de cibercrime e da sua categorização se verifica 

alguma distinção entre autores, o mesmo não acontece no que diz respeito às políticas a 

desenvolver para o seu combate. Esta é uma matéria em que a maioria dos autores 

defende posições semelhantes.  

Assim, de acordo com os autores consultados (Wall 2007, United Nations 2010, Kigerl 

2011, Hughes e DeLone 2007, Fafinski 2011, UNODC 2010) políticas e acordos 

internacionais são as medidas mais eficazes para combater o cibercrime, visto que a 

internet não conhece fronteiras. O contacto entre os países é essencial, e a rápida 

assistência entre os mesmos é fundamental no fornecimento de dados necessários para 

que seja possível seguir as pistas do crime cometido. A harmonização das leis 

internacionais desincentiva os criminosos, porque independentemente dos países em 

que cometem os crimes ou do país onde se encontram quando os cometem a lei é a 

mesma, assim como a sentença. É também largamente sugerida a criação de forças 

policiais internacionais dedicadas exclusivamente a esta temática. 

Ao nível nacional e local também existe um vasto campo de actuação, sobretudo no 

domínio da prevenção. É o caso de campanhas de informação sobre o que é o 

cibercrime, quais os tipos de crimes mais comuns, que comportamentos online são 

considerados de risco, assim como informar como e onde a população pode denunciar o 

que ocorreu (Fafinski 2011, UNODC 2010, Hughes e DeLone 2007). 

Nem todos os autores vêem as medidas que têm sido tomadas a nível internacional 

como positivas. Para Hosein (2005), os tratados internacionais – como a Convenção 

sobre o Cibercrime – restringem a liberdade de expressão e retiram o anonimato que a 

internet proporciona. Alega também que os países se escondem atrás destes tratados, 
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argumentando que são obrigados pela UE e pelas Nações Unidas a assinar propostas de 

que as respectivas populações discordam. O autor defende que os países, ao assinarem 

esses tratados, recolhem e guardam dados que em qualquer altura podem ser partilhados 

com outros Estados e usados contra os cidadãos.  

Face ao aumento deste tipo de crime, começam a ser desenvolvidos estudos que 

abordam diferentes teorias sobre o cibercrime, nomeadamente tentando perceber quais 

os indicadores mais comuns, quer relativamente aos ataques quer às vítimas. A teoria 

mais proeminente é a Routine Activity Theory (RAT), utilizada para prever a taxa de 

crimes de rua e agora adaptada ao cibercrime. Embora alguns resultados demonstrem 

que a RAT tem um elevado sucesso na previsão de cibercrimes, esta só é usada para 

prever se um indivíduo vai ser o receptor de um cibercrime e se responderá ao "isco". 

Segundo esta teoria, para ser cometido um crime é necessário que três condições 

ocorram no mesmo espaço: um agressor motivado, uma vítima adequada e a 

inexistência de uma entidade responsável que possa interferir no processo (Kigerl, 

2011). 

Baseando-se na RAT, Kigerl (2011), desenvolveu uma pesquisa mais ampla, focada não 

no plano individual mas nacional. Para isso colocou três questões de investigação: se o 

número de utilizadores da internet per capita, que é considerado uma medida para 

potenciais vítimas, se relaciona com o cibercrime; se as taxas de desemprego serão um 

factor de motivação para alguns indivíduos cometerem crimes, e se estas se relacionam 

com o cibercrime; e se a vontade dos países para criarem leis contra o cibercrime tem 

algum efeito no cibercrime a nível nacional.  

Os resultados desta pesquisa demonstram que, em certas circunstâncias, as elevadas 

taxas de desemprego podem aumentar o número de cibercrimes num país. Assim como 

o grande número de utilizadores da internet per capita está associado a um envio mais 

intenso de spam. O autor admite, contudo, que para um estudo com resultados mais 

fiáveis teria de melhorar a questão das leis contra o cibercrime e criar novas questões 

que pudessem aumentar as certezas. 

Um problema apontado pela maioria dos autores consultados (Alkaabi, Mohay, 

McCullagh e Chantler 2010, Wall 2007, Fafinski, Dutton e Margetts 2010) é a falta de 

dados sobre o número de cibercrimes cometidos. A maior parte dos países não tem 

sequer uma linha telefónica ou endereço electrónico para onde as pessoas possam 
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comunicar este tipo de crimes, ficando a compilação e resolução deste tipo de crimes a 

cargo das polícias locais, que geralmente não têm tempo nem formação para lidarem 

com a especificidade deste tipo de crimes. Devido a esta incapacidade das polícias, 

defendem os autores, a maior parte das pessoas não denunciam o tipo de cibercrimes de 

que foram vítimas, por saberem que as queixas não terão consequências. Já no que diz 

respeito às empresas, o silêncio sobre os cibercrimes de que foram alvo deve-se à 

tentativa de preservarem a sua imagem perante os consumidores, considerando que 

ganham mais contendo as perdas do que tentando obter justiça.  

Como podemos confirmar pelas definições referidas, subsiste um elevado grau de 

divergência quanto à delimitação do conceito de cibercrime, estando consensualmente 

estabilizadas apenas duas dimensões: a necessidade de utilização de um computador ou 

de uma rede para a prática do crime; e a diferenciação entre os antigos crimes – que 

evoluíram para a utilização de uma nova ferramenta (o computador) – e os novos 

crimes, que apareceram com os computadores, as redes e a internet.  

Verificamos assim que o cibercrime é um domínio em que ainda não existe acordo em 

relação às suas principais características, subsistindo a ausência de um conceito cunhado 

e assumido, quer a nível científico quer político. Conferimos que têm sido efectuados 

esforços de harmonização da temática, embora este continue a ser um campo com 

muitas perguntas e poucas certezas.  
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3. As políticas e os instrumentos da Europa para o combate ao cibercrime 

No que concerne ao cibercrime, são muitos os desafios que se colocam na criação de 

nova legislação. Frequentemente o processo de adequação das leis às novas formas de 

cibercrime entretanto surgidas são lentas, acontecendo, não raras vezes, que um 

determinado país ainda não concluiu a adaptação da nova lei e esta já se encontra 

ultrapassada pela realidade e, consequentemente, a precisar de reforma. A importância 

da constante evolução das leis é que sem ela as mais recentes ofensas e violações 

relacionadas com o cibercrime não podem ser julgadas. De forma geral, existem três 

passos no processo de adaptação: ajustamento da lei, identificação das falhas na 

legislação e elaboração de nova legislação (Gercke, 2012).  

A cooperação internacional em matéria de cibercrime revela-se difícil com base nos 

princípios existentes de assistência legal mútua, uma vez que as investigações têm que 

decorrer em curtos períodos e os dados necessários para a sua realização são apagados 

pouco tempo depois de os crimes terem sido cometidos, inviabilizando assim, muitas 

vezes, a construção do caso jurídico, julgamento e aplicação de sanções. 

A prevenção de países "refúgios" por inexistência de legislação é outro dos aspectos 

essenciais no combate ao cibercrime, pelo que a harmonização das leis relativas ao 

cibercrime e a cooperação internacional é muito importante nestes casos para se atingir 

uma actuação relevante (Gercke, 2012). Assim, o Conselho da Europa e a União 

Europeia desempenham papéis fundamentais nesta luta, ao produzirem legislação e 

outros instrumentos que abrangem um grande número de países. 

A nível individual e de investigação académica, dois autores são considerados 

fundamentais em temáticas relacionadas com o cibercrime: o norte-americano Donn B. 

Parker e o sueco Stein Schjolberg. Ambos colaboraram diversas vezes, como peritos, 

com organizações internacionais no combate ao cibercrime e em propostas sobre os 

caminhos a seguir. 

Donn B. Parker é um dos precursores do conhecimento ligado ao crime por computador, 

tendo iniciado a sua pesquisa nesta área no princípio dos anos 70. Parker não concorda 

com a lógica que tem sido seguida de preservar apenas a confidencialidade, integridade 

e disponibilidade da informação, por considerá-la demasiado simplista e impraticável. 

Defende que a criminalidade informática é um problema complexo e perverso, muitas 
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vezes relacionado com comportamentos irracionais, que se tornam ainda mais difíceis 

de detectar pela sofisticação da tecnologia. Sustenta que para realmente abordar o 

problema é preciso um tratamento mais detalhado, abrangente e articulado da segurança 

da informação (Parker, 1998). 

Stein Schjolberg, considerado por diversas instituições internacionais um especialista 

em questões relacionadas com o cibercrime, tem publicado diversos artigos sobre 

criminalidade informática e legislação para o cibercrime e cooperou com a INTERPOL 

na organização do Primeiro Seminário de formação para investigadores de 

criminalidade informática, em 1981. Schjolberg defende que a investigação e a 

acusação com base em leis internacionais precisam de um tribunal penal internacional 

para julgar qualquer processo nesse âmbito, apoiando, portanto, a sua criação 

(Schjolberg, 2011). 

Além do trabalho desenvolvido pelos vários órgãos da União Europeia, o Conselho da 

Europa desempenha um papel importante no que respeita à harmonização do direito 

penal na Europa.3 

A primeira iniciativa do Conselho da Europa data de 1976 e consistiu no destaque da 

natureza internacional dos crimes relacionados com o computador e na discussão deste 

tópico numa conferência que debatia aspectos de crimes económicos. A próxima 

iniciativa com destaque ocorreu em 1985, quando o Conselho nomeou uma Expert 

Committee (uma comissão de peritos) para discutir os aspectos legais dos crimes 

cometidos através do computador. 

Em 1989, o European Committee on Crime Problems (CDPC)4 adoptou o Expert Report 

on Computer-related Crime, que analisava as medidas legais a serem tomadas para 

combater as novas formas de crimes electrónicos, que incluíam fraudes por computador 

e falsificação. Como seguimento desta, a Comissão de Ministros (Committee of 

Ministers) adoptou uma nova recomendação em 1995, dedicada aos problemas que 

emergiam com crimes cometidos através de computador a nível transnacional. 

                                                           
3
 O Conselho da Europa foi fundado em 1949 e é uma organização internacional que representa 47 

Estados na região da Europa, dos quais 27 são Estados-membros da União Europeia. 

4
 O European Committee on Crime Problems foi fundado em 1958 pela Comissão de Ministros com o 

objectivo de supervisionar e coordenar as actividades do Conselho da Europa nas áreas da prevenção e 

controlo do crime. (Fonte: European Committee on Crime Problems) 
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A primeira iniciativa dentro da temática da sociedade da informação foi tomada em 

1999, o eEurope, que resultou da adaptação da comunicação da Comissão eEurope –An 

information society for all. Esta foi seguida imediatamente pela implementação do 

eEurope Action Plan por parte do Conselho da Europa. Estas iniciativas e respectivos 

planos de acção foram bastante importantes para a sociedade da informação, embora 

nenhum deles se tenha centrado especificamente no combate ao cibercrime. 

Face à importância do combate ao cibercrime em termos políticos e de segurança, a 

União Europeia decidiu criar uma agência dedicada apenas ao cibercrime. A European 

Network and Information Security Agency (ENISA) foi criada em 2004 e tem como 

principal objectivo a melhoria da segurança das redes e da informação. Na prossecução 

desse objectivo, a agência encarrega-se de classificar as ameaças e de monitorizar 

spams, botnets5, roubos de identidades, vulnerabilidades no software, falta de protecção 

em alguns aparelhos, entre outros (Euractiv, 2010). 

Repartidas entre o Conselho da Europa, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e a 

Comissão Europeia são várias as iniciativas que têm sido produzidas que se encontram 

interligadas com a questão do cibercrime. Assim, iremos analisar cronologicamente 11 

destas iniciativas (a partir de 2000), no conjunto dos quatro órgãos europeus que se têm 

dedicado a esta temática e que os vários autores até aqui estudados destacam como 

sendo das mais relevantes na área deste estudo. 

3.1.Directiva sobre o comércio electrónico 

A 8 de Junho de 2000 o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu apresentaram a 

directiva 2000/31/EC relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de 

informação, em particular do comércio electrónico no mercado interno (Directiva sobre 

o comércio electrónico). Esta directiva tem como objectivo contribuir para o 

funcionamento adequado de mercado interno, assegurando o livre movimento dos 

serviços da sociedade de informação entre os Estados-membros. 

O desenvolvimento do comércio electrónico dentro da sociedade de informação oferece 

oportunidades de emprego significativas na Comunidade, sobretudo nas pequenas e 

                                                           
5
 Os criminosos utilizam botnets para enviar mensagens de spam, disseminar vírus, para atacar 

computadores e servidores e para cometer outros tipos de crimes. Normalmente, os criminosos utilizam 
os bots para infectarem um grande número de computadores. Os computadores infectados formam 
uma rede que tem o nome de botnet. (Fonte: Microsoft) 
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médias empresas, e pretendia-se que estimulasse o crescimento económico e o 

investimento em inovação pelas empresas europeias, o que, se todos tivessem acesso à 

internet, poderia também aumentar a competitividade da indústria europeia. 

A directiva aproxima determinadas provisões nacionais sobre os serviços da sociedade 

de informação relacionados com o mercado interno, o estabelecimento de prestadores de 

serviços, comunicações comerciais, contratos electrónicos, responsabilidade dos 

intermediários, códigos de conduta, resolução de litígios fora dos tribunais, acções 

judiciais e cooperação entre os Estados-membros.  

Quanto ao estabelecimento de prestadores de serviços, a directiva estabelece que os 

prestadores têm que disponibilizar um conjunto de informação como o nome, a morada 

física em que está estabelecido, os detalhes do prestador de serviços (como o email, 

permitindo que seja contactado de forma directa e eficiente), o registo comercial e o 

número de registo do prestador, bem como se a actividade está sujeita a um regime de 

autorização (e, se for esse o caso, os dados da autoridade de supervisão). 

Segundo a directiva, os Estados-membros devem assegurar que o prestador de serviços 

não é responsável pelo armazenamento automático, intermédio ou temporário da 

informação transmitida, realizada com o único objectivo de tornar mais eficiente a 

transmissão de informação para outros destinatários de serviço, segundo o seu pedido, e 

na condição de que: 

1. O prestador não modifique a informação; 

2. O prestador respeite as condições de acesso à informação; 

3. O prestador respeite as regras relativas à actualização de informação; 

4. O prestador não interfira com a utilização legítima da tecnologia para obter 

dados sobre a utilização da informação; 

5. O prestador actue com diligência para remover ou impossibilitar o acesso à 

informação que armazenou, logo que tome conhecimento de que a informação 

na fonte de transmissão inicial foi removida da rede, ou o acesso à mesma foi 

desactivado, ou que um tribunal ou autoridade administrativa ordenou a 

remoção. 

Os Estados-membros deverão decidir as sanções a aplicar em caso de ofensas à lei 

nacional, tendo em conta esta directiva. 
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3.2.Comunicação "Criar uma sociedade de informação mais segura reforçando a 

segurança das infra-estruturas de informação e lutando contra a 

cibercriminalidade" 

No início de 2001, a Comissão Europeia fez uma comunicação ao Conselho, ao 

Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões sobre 

como "Criar uma sociedade de informação mais segura reforçando a segurança das 

infra-estruturas de informação e lutando contra a cibercriminalidade" (COM(2000) 890 

final). Nesta comunicação foi apresentado um balanço da situação em que a Europa se 

encontrava: o que foi feito pela União Europeia e por outras instituições, áreas em que 

foram detectados problemas e necessitam de melhorias e sugestões para acções futuras. 

O documento aponta para a inexistência de respostas adequadas a nível nacional, assim 

como para as diferenças significativas entre as legislações nacionais (apesar dos 

esforços que têm sido feitos para a harmonização).  

Desde o Conselho Europeu de Tampere de Outubro de 1999 que a União Europeia tenta 

adoptar um instrumento legislativo comunitário que aproxime o direito penal dos 

Estados-membros em matéria de criminalidade informática. Sendo considerada uma das 

prioridades da UE neste Conselho, a criminalidade informática foi inscrita numa lista 

limitada de sectores em que devem ser feitos esforços para chegar a um acordo 

relativamente a definições, incriminações e sanções. 

É possível constatar que a maioria das medidas legislativas da União Europeia centra-se 

nos direitos de autor, na protecção do direito fundamental à privacidade e na protecção 

dos dados pessoais, do comércio electrónico, dos serviços de acesso condicional, das 

assinaturas electrónicas e na liberalização do comércio dos produtos codificados. 

Segundo a Comissão, são quatro os principais problemas abordados na legislação em 

relação à criminalidade informática:  

1. Violações da vida privada – vários países tinham adoptado legislação penal 

relativa à recolha, armazenamento, modificação, divulgação e disseminação 

ilícitas de dados pessoais. A UE tinha criado duas directivas que aproximavam 

as legislações dos Estados-membros em matéria de protecção da vida privada 

em relação ao tratamento de dados pessoais (Directiva 95/46/CE e Directiva 

97/66/CE); 
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2. Infracções relacionadas com os conteúdos – em relação à divulgação na internet 

de imagens pornográficas, declarações racistas e informações que incitem à 

violência, a Comissão considerou que o que é ilícito fora da internet deve sê-lo 

também dentro da mesma; 

3. Infracções económicas, acesso não autorizado e sabotagem – a legislação que 

existia era apenas a nível nacional, verificando-se a inexistência de quaisquer 

instrumentos a nível comunitário que abordassem estes problemas. Apenas no 

que se refere à prevenção tinha havido algum avanço, com a revisão da 

regulamentação relativa aos produtos duais, que permitiu generalizar a 

disponibilidade dos produtos codificados; 

4. Violações da propriedade intelectual – tinham sido adoptadas duas directivas 

relativas à protecção dos programas de computador e bases de dados que 

previam sanções nestes domínios (Directiva 91/250/CEE e Directiva 96/9/CE). 

São destacadas ainda várias medidas não legislativas consideradas importantes: o plano 

de acção contra as mensagens com conteúdo ilegal e lesivo, acções de sensibilização, 

classificação de conteúdo, a criação de linhas directas de apoio ("hot-lines") e as 

diversas iniciativas relativas à protecção de menores e da dignidade humana. 

Quanto à cooperação internacional, chama-se a atenção para o facto de o auxílio 

judiciário mútuo poder estar inadaptado ou ser insuficiente, uma vez que o tempo de 

aplicação dos pedidos de cooperação e auxílio levam normalmente vários dias, semanas 

ou meses. Assim, seria preciso criar um mecanismo capaz de funcionar com rapidez e 

eficácia nos casos de processos transfronteiriços para a recolha de provas e investigação 

de infracções. 

São muitas as propostas e as conclusões que saíram da comunicação, das quais se 

destacam as mais importantes: 

• A criação, a nível nacional, de unidades de polícia especializadas de combate ao 

cibercrime; 

• Uma melhoria na cooperação entre todos os interessados (serviços responsáveis 

pela aplicação da lei, empresas, organizações de consumidores e autoridades 

responsáveis pela protecção de dados); 

• A disponibilização de tecnologias em matéria de prevenção, para o que será 

necessário um quadro que incentive a investigação e a inovação; 
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• Sensibilização para os riscos e meios para combatê-los; 

• A nível do direito penal, as legislações nacionais devem ser suficientemente 

pormenorizadas e eficazes para incriminar as infracções mais graves e prever 

sanções dissuasoras, de maneira a facilitar a cooperação internacional; 

• Formação dos funcionários dos serviços responsáveis pela aplicação da lei, que 

devem ser em número suficiente, e estarem correctamente equipados; 

• Assegurar que todos os países participam na cooperação comunitária e 

internacional e adoptam as medidas da União Europeia, de forma a evitar que se 

tornem refúgios para a cibercriminalidade; 

•  Aplicar o princípio do reconhecimento mútuo às decisões anteriores à fase de 

julgamento associadas às investigações. 

 

3.3.Convenção Sobre o Cibercrime 

A Convenção Sobre o Cibercrime (Convention on Cybercrime) de 2001 é o documento 

mais completo sobre este assunto e reconhecida como um importante instrumento na 

luta contra o cibercrime.  

Em 1996, a CDPC decidiu criar uma comissão de peritos para estudarem formas de 

combate ao cibercrime; em 2001 essa comissão chegou a um esboço do que seria a 

Convenção Sobre o Cibercrime. Esta convenção, criada pelo Conselho da Europa, é 

muito mais abrangente em termos de matérias do que qualquer das iniciativas realizadas 

pela União Europeia. A Convenção foi aberta na cerimónia de assinatura em Budapeste 

a 23 de Novembro de 2001, durante a qual 30 países a assinaram (incluindo quatro não-

membros do Conselho da Europa, mas que participaram nas negociações – Canadá, 

Estados Unidos, Japão e África do Sul). Até Abril de 2009, assinaram a Convenção 46 

países e 25 ratificaram-na. Países como a Argentina, o Paquistão, as Filipinas, o Egipto, 

o Botswana e a Nigéria produziram legislação com base na Convenção apesar de ainda 

não a terem assinado, o que representa uma harmonização e uma estandardização do 

processo.  

A Convenção foi criada com os objectivos e a convicção de que "(…) é necessária para 

impedir os actos praticados contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de 

sistemas informáticos, de redes e dados informáticos, bem como a utilização fraudulenta 

desses sistemas, redes e dados, assegurando a incriminação desses comportamentos tal 
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como descritos na presente Convenção, e da adopção de poderes suficientes para 

combater eficazmente essas infracções, facilitando a detecção, a investigação e o 

procedimento criminal relativamente às referidas infracções, tanto ao nível nacional 

como internacional, e estabelecendo disposições materiais com vista a uma cooperação 

internacional rápida e fiável" (Convenção Sobre o Cibercrime, 2001). 

O documento da Convenção é composto por quatro capítulos e 48 artigos. O primeiro 

capítulo e artigo correspondem à terminologia e contém as definições para "sistema 

informático", "dados informáticos", "fornecedor de serviço" e "dados de tráfego". O 

segundo capítulo corresponde às "Medidas a tomar a nível nacional" e os artigos 2.º a 

11.º correspondem às infracções que deverão ser criminalizadas: acesso ilegítimo (2.º 

artigo), intercepção ilegítima (3.º), interferência em dados (4.º), interferência em 

sistemas (5.º), uso abusivo de dispositivos (6.º), falsidade informática (7.º), burla 

informática (8.º), infracções relacionadas com pornografia infantil (9.º), infracções 

relacionadas com a violação do direito de autor e dos direitos conexos (10.º) e tentativa 

e cumplicidade (11.º).  

As infracções estão divididas em quatro categorias, consoante a tipologia: as 

transgressões definidas do 2.º ao 6.º artigos pertencem à categoria de "infracções contra 

a confidencialidade, integridade e disponibilidade de sistemas informáticos e dados 

informáticos"; as previstas nos artigos 7.º e 8.º encontram-se na categoria de "infracções 

relacionada com computadores"; o artigo 9.º é exclusivo das "infracções relacionadas 

com o conteúdo"; o 10.º artigo pertence às "infracções relacionadas com a violação do 

direito de autor e dos direitos conexos"; já o 11.º artigo não se encontra em nenhuma 

das categorias demarcadas pelas tipologias das infracções cometidas, mas sim em 

"outras formas de responsabilidade e sanções". 

É comum aos artigos acima referidos a falta de especificação das sanções que devem ser 

aplicadas às infracções. A Convenção apenas estabelece que "Cada Parte adoptará as 

medidas legislativas e outras que se revelem necessárias para estabelecer como 

infracção penal, no seu direito interno (…)". Existindo depois, em alguns casos, 

informações mais detalhadas sobre o que é considerado infracção, como é exemplo o 

artigo 8.º: 

Artigo 8.º - Burla informática 
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Cada Parte adoptará as medidas legislativas e outras que se revelem necessárias para 

estabelecer como infracção penal, no seu direito interno, o acto intencional e ilegítimo, 

que origine a perda de bens a terceiros através: 

a) Da introdução, da alteração, da eliminação ou da supressão de dados 

informáticos, 

b) De qualquer intervenção no funcionamento de um sistema informático, com a 

intenção de obter um benefício económico ilegítimo para si ou para terceiros. 

Nos artigos 16.º - "Conservação expedita de dados informáticos armazenados", 17.º - 

"Conservação expedita e divulgação parcial de dados de tráfego", 19.º - "Busca e 

apreensão de dados informáticos armazenados", 20.º - "Recolha em tempo real de dados 

relativos ao tráfego", 21.º - "Intercepção de dados relativos ao conteúdo", 25.º - 

"Princípios gerais relativos ao auxílio mútuo", 29.º - "Conservação expedita de dados 

informáticos armazenados" e 30.º - "Divulgação expedita de dados informáticos 

armazenados" são explicadas as disposições que competem a cada parte e os vários 

cenários possíveis de actuação (em que condições pode a parte requerida recusar o 

pedido, se a parte requerente não aceitar os termos propostos pela parte requerida, em 

que situações podem utilizar as disposições de outros acordos que as partes tenham 

entre si, etc). 

Nos casos de extradição (previstos no artigo 24.º), a Convenção salienta que só pode 

haver extradição "(…) desde que sejam puníveis na legislação de duas Partes 

envolvidas, por uma pena privativa de liberdade por um período máximo de, pelo 

menos um ano, ou através de uma pena mais grave". 

O artigo 35.º estabelece ainda a criação da Rede 24/7. Esta rede terá um ponto de 

contacto disponível 24 horas sobre 24 horas, sete dias por semana, em cada país que 

ratificar a Convenção, com o objectivo de "(…) assegurar a prestação de assistência 

imediata a investigações ou procedimentos respeitantes a infracções penais relacionadas 

com dados e sistemas informáticos, ou a fim de recolher provas, sob forma electrónica, 

de uma infracção penal". O apoio poderá passar pela prestação de aconselhamento 

técnico, a conservação de dados e a recolha de provas, informações de carácter jurídico 

e localização de suspeitos (se o direito interno de cada país o permitir). É ainda 

essencial que cada país assegure "(…) que pode dispor de pessoal formado e equipado a 

fim de facilitar o funcionamento da rede". 
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Apesar de a Convenção Sobre o Cibercrime ser o documento mais avançado nesta 

matéria, muitas críticas lhe são feitas. Para Alkaabi, Mohay, McCullagh e Chantler 

(2010), um dos principais problemas da Convenção reside na classificação dos tipos de 

cibercrime. Os autores consideram que a taxonomia da Convenção é melhor do que a 

apresentada pela Nações Unidas, mas defendem que continuam a faltar alguns tipos de 

crimes que são suportados ou facilitados pelo uso dos computadores, como a lavagem 

de dinheiro e o roubo de identidade. Contudo, salientam que os benefícios são muitos: a 

partilha de informação, relatórios precisos sobre os casos de cibercrime, cooperação em 

casos actuais, cooperação no combate ao cibercrime e harmonização da regulação e 

legislação do cibercrime.  

Para Brenner (2006), o principal problema da Convenção é focar-se essencialmente no 

território como base para exercer jurisdição sobre o cibercrime, deixando a 

nacionalidade do predador como sendo secundária. Ou seja, não introduziu novas 

medidas nesta área. Outro ponto sujeito a críticas da autora é haver pouca orientação em 

caso de conflito jurídico, uma vez que é apenas aconselhada a consulta entre as partes 

envolvidas para chegarem a acordo sobre qual é o mais apropriado para realizar a 

acusação.   

Fafinski, Dutton e Margetts (2010) chamam a atenção para o facto de que a cooperação 

internacional, que é essencial para a aplicação da Convenção, tem levantado grandes 

problemas entre signatários. Mas salientam os benefícios que advêm deste documento: a 

preservação expedita de dados armazenados, preservação expedita e divulgação parcial 

de dados de tráfego, recolha de dados de tráfego em tempo real e intercepção do 

conteúdo de dados.  

Para Cross (2008), uma das maiores críticas que pode ser feita à Convenção assenta nas 

suas definições demasiado vagas. Dá como exemplo a definição de "fornecedor de 

serviço" que, explica, é tão vaga que poderia referir-se a alguém que monta em casa 

uma rede de dois computadores; na sua opinião, o mesmo se passa relativamente a 

"dados informáticos" porque se refere a qualquer representação de factos, informação 

ou conceitos de qualquer forma apropriado para processar num sistema informático. O 

que, segundo o autor, pode compreender qualquer forma de comunicação, incluindo os 

documentos escritos à mão e falados.  
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A Comissão, na sua comunicação sobre "Criar uma sociedade de informação mais 

segura reforçando a segurança das infra-estruturas de informação e lutando contra a 

cibercriminalidade" (COM(2000) 890 final), considerou que "a aproximação a nível 

comunitário poderá ser mais abrangente do que a prevista na Convenção do Conselho 

da Europa, que representa uma aproximação internacional mínima".  

Numa tentativa de não gerar controvérsias e ser o mais abrangente possível, a 

Convenção Sobre o Cibercrime deixou de lado algumas questões, de que é exemplo a 

criminalização do racismo e da distribuição de material xenófobo. Durante as 

negociações do texto da Convenção ficou claro que a criminalização do racismo e da 

distribuição de material xenófobo dava origem a muitos desacordos, pois diversos 

países consideravam que esta criminalização colidia com o direito à liberdade de 

expressão, inibindo-os, portanto, de assinar a Convenção. Assim, tendo em conta 

condicionalismos desse tipo, estas questões foram integradas no Primeiro Protocolo 

Adicional (First Additional Protocol), o que explica por que muitos dos países que 

assinaram a Convenção não tenham feito o mesmo relativamente a este protocolo. 

3.4.Framework Decision sobre o combate à exploração e à pornografia infantil 

A 22 de Dezembro de 2003 o Conselho Europeu apresentou o Framework Decision 

2004/68/JHA sobre o combate à exploração infantil e à pornografia infantil. Este 

Framework Decision é necessário para abordar as divergências entre as leis dos 

Estados-membros e contribuir para um desenvolvimento judicial eficiente e cooperação 

policial contra a exploração e a pornografia infantil. Pretende-se harmonizar definições, 

acusações e penas.  

Através do uso de novas tecnologias e da internet tem-se registado um aumento e uma 

disseminação de pornografia infantil. Assim, o Conselho defende que as penas que 

forem introduzidas contra os criminosos devem ser suficientemente rigorosas para trazer 

a exploração infantil e a pornografia infantil para o âmbito dos instrumentos adoptados 

para o combate ao crime organizado, como é exemplo a Acção Conjunta do Conselho 

de 3 de Dezembro de 1998 sobre lavagem de dinheiro, a identificação, detecção, 

congelamento, apreensão e confiscação dos instrumentos e produtos do crime e a Acção 

Conjunta do Conselho 98/733/JHA de 21 de Dezembro de 1998 sobre cometer um 

crime para participar numa organização criminosa num dos Estados-membros da União 

Europeia. 
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O Framework Decision estabelece as definições de "criança", "pornografia infantil", 

"sistema de computadores" e "pessoa jurídica" (legal person). Nas ofensas relacionadas 

com a exploração sexual de uma criança, os Estados-membros devem tornar puníveis as 

seguintes condutas: coagir uma criança à prostituição ou a participar em performances 

pornográficas; lucrar com ou explorar uma criança com esse objectivo; recrutar uma 

criança para prostituição ou para participar em performances pornográficas; praticar 

actividades sexuais com uma criança onde é usada força, ameaças ou coerção; utilização 

de dinheiro ou outras formas de pagamento em troca de a criança participar em 

actividades sexuais, ou o abuso feito por uma pessoa reconhecida como sendo de 

confiança, com autoridade ou influência sobre a criança. 

Quanto às ofensas relacionadas com pornografia infantil, o Framework Decision 

estabelece que cada Estado-membro deverá tomar as medidas necessárias para assegurar 

que são punidas as seguintes condutas, tenham ou não sido cometidas através do uso de 

um sistema de computador, sem direito para tal: produção de pornografia infantil; 

distribuição, disseminação ou transmissão de pornografia infantil; fornecimento ou 

disponibilização de pornografia infantil; aquisição ou posse de pornografia infantil. 

Relativamente a penas e a circunstâncias agravantes, os Estados-membros deverão 

tomar as medidas necessárias para assegurar que as ofensas referidas anteriormente 

sejam puníveis com pena de prisão de, pelo menos, um a três anos. As penas de prisão 

de cinco a dez anos aplicam-se aos seguintes crimes: coagir uma criança à prostituição 

ou a participar em performances pornográficas, ou lucrar com ou explorar uma criança 

com esse objectivo; praticar actividades sexuais com uma criança onde é usada força, 

ameaças ou coerção. Uma pessoa que tenha sido condenada a algum dos crimes 

descritos anteriormente, se apropriado pode ser temporária ou permanentemente 

impedida de exercer actividades profissionais relacionadas com a supervisão de 

crianças. Cada Estado-membro pode tomar outras medidas legislativas ou não 

legislativas relacionadas com a pornografia infantil que considere necessárias. 

O Framework Decision estabelece ainda a responsabilidade da pessoa jurídica e as 

sanções aplicáveis, assim como determina as questões de jurisdição e acusação. 
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3.5.Framework Decision sobre ataques contra os sistemas de informação 

A 24 de Fevereiro de 2005 o Conselho Europeu apresentou o Framework Decision 

2005/222/JHA sobre ataques contra os sistemas de informação. O objectivo deste 

Framework Decision é melhorar a cooperação judicial e de outras autoridades 

competentes (que incluem a polícia e outros serviços especializados na aplicação da lei 

dos Estados-membros) através da aproximação das regras de lei criminal nos Estados-

membros em relação aos ataques contra os sistemas de informação. 

Existem provas de ataques contra sistemas de informação – em particular como 

resultado de ameaças do crime organizado –, o que aumenta a preocupação face a 

potenciais ataques terroristas contra os sistemas de informação de infra-estruturas 

críticas dos Estados-membros. Isto constitui uma ameaça à concretização de uma 

sociedade de informação mais segura e de um espaço de liberdade, segurança e justiça, 

considerando-se assim justificada uma resposta ao nível da União Europeia. 

As diferenças e lacunas significativas nas leis dos Estados-membros nesta área podem 

dificultar a luta ao crime organizado e ao terrorismo, e podem complicar o trabalho 

policial e a cooperação judicial em matéria de combate a ataques contra os sistemas de 

informação. O carácter transnacional e sem fronteiras dos sistemas de informação 

modernos implica que os ataques sejam muitas vezes transfronteiriços, o que reforça a 

necessidade urgente de aproximar as leis nesta área. 

Existe a necessidade de os Estados-membros preverem sanções pelos ataques contras os 

sistemas de informação. Essas sanções devem ser efectivas, proporcionais e dissuasoras. 

É apropriado que as sanções sejam mais severas se os ataques aos sistemas se 

enquadrarem no crime organizado, se causarem danos significativos ou afectarem 

interesses essenciais. 

As medidas devem ser igualmente previstas no âmbito da cooperação entre os Estados-

membros, com o objectivo de assegurar uma acção eficaz contra os ataques aos sistemas 

de informação. Assim, os Estados devem assegurar que os pontos de contacto estão 

operacionais 24 horas por dia para a troca de informação para combater crimes de alta 

tecnologia. 

Devem existir definições comuns nesta área, de maneira a assegurar que os Estados-

membros têm uma abordagem consistente na aplicação deste Framework Decision. 
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Assim, no documento são definidos "sistemas de informação", "dados de computador", 

"pessoa jurídica" e "sem direito". 

Em relação ao acesso ilegal a um sistema de informação, cada Estado-membro deve 

tomar as medidas necessárias para assegurar que o acesso intencional sem direito a uma 

parte ou a todo o sistema de informação é punível como uma ofensa criminal, pelo 

menos para os casos mais relevantes. Cada Estado pode decidir se essa conduta é 

incriminatória apenas quando a ofensa cometida é feita pela violação de medidas de 

segurança. 

Quanto à interferência ilegal num sistema, cada Estado-membro deve tomar as medidas 

necessárias para assegurar que o impedimento ou interrupção intencional e de forma 

grave do funcionamento de um sistema de informação pela introdução, transmissão, 

danificação, apagamento, deterioração, alteração, supressão ou tornar inacessíveis dados 

de computador é punível como uma ofensa criminal quando cometida sem direito, pelo 

menos nos casos que não sejam menores. 

No que concerne à interferência ilegal de dados, cada Estado-membro deve tomar as 

medidas necessárias para assegurar que quem intencionalmente apagar, danificar, 

deteriorar, alterar, suprimir ou tornar inacessíveis dados de computador num sistema de 

informação é punido por ofensa criminal quando esta for cometida sem direito, pelo 

menos em casos não considerados de pequena gravidade. 

Do mesmo modo, cada Estado-membro deve garantir que instigar à cumplicidade numa 

ofensa relacionada com o acesso ilegal a um sistema de informação ou a interferência 

ilegal de um sistema ou de dados é punível como ofensa criminal, o mesmo se 

aplicando à tentativa de cometer um destes crimes. 

Os Estados-membros devem ainda assegurar que as penas máximas para os crimes de 

interferência ilegal num sistema ou de dados devem ser de pelo menos um a três anos de 

prisão. Se os crimes de interferência ilegal num sistema ou de dados e o acesso ilegal a 

um sistema de informação pela violação de medidas de segurança forem cometidos 

dentro de uma organização criminosa, as penas máximas devem ser de pelo menos dois 

a cinco anos de prisão. 
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3.6.Directiva relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto de 

oferta de serviços de comunicações electrónicas  

O Conselho Europeu e o Parlamento Europeu apresentaram, a 15 de Março de 2006, a 

Directiva 2006/24/EC relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto 

de oferta de serviços de comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou de 

redes públicas de comunicações, que veio produzir alterações à Directiva 2002/58/EC. 

A Directiva de 2006 pretende harmonizar as disposições dos Estados-membros relativas 

às obrigações dos fornecedores de serviços de comunicações electrónicas publicamente 

disponíveis ou de uma rede pública de comunicações no que respeita à conservação de 

determinados dados que são gerados ou processados por eles, de maneira a assegurar 

que os dados estão disponíveis para efeitos de investigação, detecção e repressão de 

crimes graves, tal como definidos por cada Estado-membro no seu direito nacional. A 

Directiva deve ser aplicada aos dados de tráfego e aos dados de localização relativos 

quer a entidades legais quer a pessoas singulares e aos dados necessários para identificar 

o assinante ou o utilizador registado. Não deve ser aplicada ao conteúdo das 

comunicações electrónicas, incluindo a informação consultada utilizando uma rede de 

comunicações electrónicas.  

Os artigos 5.º, 6.º e 9.º da Directiva 2002/58/EC estabelecem as regras aplicáveis ao 

processamento, pelos fornecedores de redes e de serviços, de dados e dos dados de 

localização gerados pelo uso de serviços de comunicações electrónicos. Esses dados 

devem ser eliminados ou tornados anónimos quando deixam de ser necessários para 

efeitos de transmissão de uma comunicação, com excepção dos dados necessários para 

os efeitos de facturação e de pagamento de interligações.  

Vários Estados-membros adoptaram legislação relativa à conservação de dados pelos 

fornecedores de serviços, tendo em vista a prevenção, investigação, detecção e a 

acusação de infracções penais. As legislações nacionais variam consideravelmente.   

As conclusões do Conselho de Justiça e Assuntos Internos de 19 de Dezembro de 2002 

sublinham que, devido ao grande crescimento das possibilidades oferecidas pelas 

comunicações electrónicas, os dados gerados pela utilização de comunicações 

electrónicas são particularmente importantes e por isso uma ferramenta importante na 
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prevenção, investigação, detecção e acusação de infracções penais, em particular contra 

o crime organizado. 

As tecnologias relacionadas com as comunicações electrónicas têm evoluído 

rapidamente e as exigências das autoridades competentes também terão de evoluir. De 

maneira a obter aconselhamento e a incentivar a partilha de experiências de boas 

práticas nesta matéria, a Comissão pretendia instituir um grupo de trabalho composto 

por autoridades responsáveis pela aplicação da lei nos Estados-membros, associações do 

sector das comunicações electrónicas, representantes do Parlamento Europeu e 

autoridades responsáveis pela protecção de dados, incluindo a Autoridade Europeia para 

a Protecção de dados. 

Tendo em conta que as obrigações impostas aos fornecedores de serviços de 

comunicações electrónicas devem ser proporcionais, esta Directiva estabelece que os 

fornecedores devem conservar apenas os dados processados no âmbito da prestação dos 

seus serviços de comunicações. Ou seja, se esses dados não forem gerados ou 

processados pelos fornecedores, estes não são obrigados a conservá-los. Esta Directiva 

não pretende a harmonização da tecnologia de conservação de dados, que deverá ser 

adoptada a nível nacional.  

A Directiva estabelece uma definição para "dados", "utilizador", "serviço telefónico", 

"código de identificação do utilizador", "identificador de célula" (cell ID) e "chamada 

telefónica falhada".  

Os Estados-membros devem tomar medidas para assegurar que os dados conservados de 

acordo com esta Directiva só sejam transmitidos às autoridades nacionais competentes 

em casos específicos, de acordo com a legislação nacional. Os procedimentos a seguir e 

as condições a respeitar para obter acesso a dados conservados de acordo com os 

requisitos da necessidade e proporcionalidade devem ser definidos por cada Estado-

membro na sua lei nacional, sob a reserva das disposições pertinentes do direito da 

União Europeia ou do direito público internacional, e em particular da ECHR, como é 

interpretado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. 

Quanto às categorias de retenção de dados, os Estados-membros devem assegurar que 

seguem as seguintes categorias: dados necessários para encontrar e identificar a fonte de 

uma comunicação; dados necessários para identificar o destino de uma comunicação; 
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dados necessários para identificar a data, hora e duração de uma comunicação; dados 

necessários para identificar o tipo de comunicação; dados necessários para identificar o 

equipamento de telecomunicações dos utilizadores ou o que se considera ser o seu 

equipamento; dados necessários para identificar a localização de um equipamento de 

comunicação móvel. 

Os Estados-membros devem assegurar que as categorias de dados especificados são 

conservadas por períodos de não menos de seis meses e não mais que dois anos, a partir 

da data da comunicação. 

Quanto à protecção dos dados e à segurança dos mesmos, cada Estado-membro deve 

assegurar que os fornecedores de serviços de comunicações electrónicas ou de uma rede 

pública de comunicações publicamente disponíveis respeitem, no mínimo, os seguintes 

princípios em matéria de segurança de dados no que se refere aos dados conservados: 

1. Os dados conservados devem ter a mesma qualidade e estar sujeitos à mesma 

protecção e segurança que os dados na rede; 

2. Os dados devem ser objecto de medidas técnicas e organizacionais apropriadas 

para a sua protecção contra destruições acidentais ou ilícitas, perdas ou 

alterações acidentais, ou do armazenamento, processamento, acesso ou 

divulgação não autorizada ou ilegal; 

3. Os dados devem ser objecto de medidas técnicas e organizacionais apropriadas 

para assegurar que estes são acessíveis especificamente a pessoas autorizadas; 

4. Os dados devem ser destruídos no final do período de retenção, excepto aqueles 

que foram facultados ou preservados. 

Cada Estado-membro deve, também, designar uma ou mais autoridades públicas como 

responsáveis pela monitorização da aplicação, no seu território, das disposições 

adoptadas pelos Estados-membros no que diz respeito à segurança dos dados 

conservados.  

É importante que os Estados-membros transmitam à Comissão estatísticas anuais sobre 

a conservação dos dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de 

comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou de uma rede pública de 

comunicações. 
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Se um Estado-membro precisar de prorrogar um prazo, para além do período máximo 

de conservação estabelecido, deve contactar a Comissão e informar os restantes 

Estados-membros, justificando a necessidade dessa prorrogação. 

3.7.Global Project on Cybecrime 

O Global Project on Cybecrime é um projecto do Conselho da Europa, que tem como 

objectivo promover uma implementação mais ampla da Convenção sobre o Cibercrime 

e do Protocolo sobre a Xenofobia e o Racismo, bem como obter resultados específicos 

em termos de legislação, justiça criminal e de cooperação internacional.  

Tendo noção de que os países não partilham informação entre si – e o mesmo acontece 

entre os sectores público e privado – e que os acontecimentos nem sempre são 

prontamente documentados, o projecto pretende suprimir este entrave através da 

documentação e partilha de experiências e de boas medidas relativas ao combate ao 

cibercrime (estratégias e políticas sobre o cibercrime, assim como legislação, crimes 

high-tech e outras áreas específicas). Outras medidas incluem a organização anual da 

Octopus Conferences sobre cooperação contra o cibercrime.  

Este projecto está neste momento na terceira fase. A primeira foi lançada em Setembro 

de 2006 e concluída em Fevereiro de 2009. Durante esse período foram executadas 110 

actividades, desde revisões legislativas, workshops de formação e conferências globais. 

O projecto contou com a cooperação de uma infinidade de partes interessadas, entre as 

quais autoridades nacionais, organizações internacionais, sector privado e organizações 

não-governamentais.  

Esta fase do projecto ajudou a criar um impulso global no reforço da legislação e na 

implementação da Convenção sobre o Cibercrime. O projecto foi economicamente 

viável devido às contribuições da Microsoft e do governo da Estónia, que 

complementaram o fundo do Conselho da Europa. 

A segunda fase do projecto decorreu de Março de 2009 a Dezembro de 2011 e 

pretendeu obter resultados nas seguintes áreas: legislação e políticas; cooperação 

internacional; aplicação da lei (cooperação entre os prestadores de serviço); 

investigações financeiras; formação de juízes e procuradores; protecção de dados e 

privacidade; e protecção de crianças.  
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Nesta fase, as contribuições vieram dos governos da Estónia, Japão, Mónaco e Roménia 

e das empresas Microsoft, McAfee e Visa Europe, que foram complementadas com os 

fundos do Conselho da Europa. 

A terceira fase, que se encontra agora a decorrer, foi iniciada a 1 de Janeiro de 2012 e 

terminará a 31 de Dezembro de 2013.  

A terceira fase tem três campos de acção: troca de experiências – boas práticas 

relacionadas com a documentação e partilha de medidas contra o cibercrime (inclui a 

preparação de estudos em diversas áreas do cibercrime, o desenvolvimento de uma 

ferramenta online para a partilha de experiências e boas práticas, organização da 

Octopus Conference duas vezes por ano e apoio à participação dos Estados 

observadores nas reuniões do Comité da Convenção contra o cibercrime); assistência – 

países assistidos na implementação da Convenção sobre o cibercrime e padrões 

relacionados e boas práticas; avaliação das medidas disponíveis contra o cibercrime.  

Os fundos necessários para esta fase atingem um milhão de euros e, tal como nas 

anteriores, são aceites contribuições tanto do sector público como do privado. 

3.8.Convenção sobre a Protecção de crianças contra a exploração e o abuso  

A 25 de Outubro de 2007 o Conselho da Europa apresentou a Convenção sobre a 

Protecção de crianças contra a exploração e o abuso (também conhecida como 

Convenção de Lanzarote), justificada pela constatação da necessidade de ser criado um 

instrumento internacional que se foque na prevenção, protecção e aspectos criminais do 

combate a todas as formas de exploração e abuso sexual de uma criança e da 

necessidade de montar um mecanismo específico de monitorização. 

Assim, os principais objectivos da Convenção são a prevenção e o combate à 

exploração e abuso sexual de crianças, protecção dos direitos das crianças vítimas de 

exploração e abuso sexual e promoção de co-operações nacionais e internacionais 

contra a exploração e abuso sexual de crianças. 

Na Convenção são definidos os termos "criança", "exploração e abuso sexual de 

crianças" e "vítima".  

Os Estados-membros deverão tomar as medidas legislativas ou outras que sejam 

necessárias para encorajar a consciencialização da protecção e dos direitos das crianças 
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entre pessoas que têm contacto com crianças na educação, saúde, protecção social, 

judicial e outros sectores da aplicação da lei e em áreas relacionadas com o desporto, a 

cultura e actividades de lazer. Assim como devem assegurar que quem acede a 

profissões cujo exercício implique contacto regular com crianças não foi condenado por 

actos de exploração ou abuso sexual de crianças. 

Durante o ensino básico e secundário, as crianças devem receber informação sobre os 

riscos de exploração e abuso sexual, assim como sobre os meios de se protegerem. Esta 

informação, prestada em colaboração com os pais, deve ser dada num contexto mais 

geral e deve prestar especial atenção às situações de risco, em particular aqueles que 

envolvem o uso das novas tecnologias de informação e comunicação.  

Devem ser promovidas campanhas de consciencialização dirigidas ao público em geral, 

disponibilizando informação sobre o fenómeno da exploração e abuso sexual de 

crianças e sobre as medidas que podem ser tomadas. Os Estados-membros devem ainda 

tomar medidas legislativas ou outras que previnam ou proíbam a disseminação de 

materiais considerados crimes segundo esta Convenção.  

O sector privado – sobretudo em actividades como as tecnologias da comunicação e 

informação, turismo e indústrias de viagens e financeira –, e a sociedade civil devem ser 

encorajados a participarem na elaboração e implementação de políticas de prevenção da 

exploração e abuso sexual de crianças e na implementação de regras internas, através da 

auto-regulação ou co-regulação. 

É necessário também assegurar a coordenação a nível nacional e local entre as 

diferentes agências responsáveis pela protecção, prevenção e luta contra a exploração e 

abuso sexual de crianças, especialmente nos sectores da educação, serviços sociais e 

autoridades policial e judicial. 

Em relação ao direito penal são definidas as medidas a tomar pelos Estados-membros 

relativamente aos seguintes crimes: abuso sexual, crimes relacionados com a 

prostituição infantil, crimes relacionados com a pornografia infantil, crimes 

relacionados com a participação de uma criança em espectáculos pornográficos, 

corrupção de uma criança, solicitação de uma criança para fins sexuais e crimes 

relacionados com a tentativa ou cumplicidade num dos crimes anteriores. 
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Quanto aos crimes relacionados com a pornografia infantil, os Estados-membros devem 

tomar as medidas legislativas necessárias para assegurar que as seguintes condutas 

intencionais, quando cometidas sem direito, são criminalizadas: 

1. Produzir pornografia infantil; 

2. Oferecer ou tornar disponível pornografia infantil; 

3. Distribuir ou transmitir pornografia infantil; 

4. Produzir pornografia infantil para si ou para outro; 

5. Possuir pornografia infantil; 

6. Intencionalmente obter acesso, através de tecnologias de informação e 

comunicação, a pornografia infantil; 

As penas para os crimes referidos na presente Convenção devem ser eficazes, 

proporcionais e dissuasoras, consoante a gravidade do crime cometido. As sanções 

devem incluir penas que envolvam a privação de liberdade, que pode dar origem a 

extradição. Cada Estado deve considerar outras medidas, como a revogação dos direitos 

parentais ou a monitorização ou supervisão de pessoas condenadas. 

Sendo a cooperação internacional um dos factores fundamentais desta Convenção, é 

importante que os Estados, através dos instrumentos internacionais e regionais, das 

disposições acordadas em termos de legislação uniforme ou recíproca e de leis internas, 

cooperem na prevenção e combate da exploração e abuso sexual de crianças, na 

protecção e prestação de assistência às vítimas e nas investigações ou procedimentos 

relacionados com as ofensas estabelecidas nesta Convenção.    

3.9.Framework Decision sobre o combate ao terrorismo 

A 28 de Novembro de 2008 o Conselho Europeu apresentou o Framework Decision 

2008/919/JHA, que introduz alterações ao Framework Decision 2002/475/JHA sobre o 

combate ao terrorismo. Esta alteração justifica-se pelo rápido e exponencial crescimento 

da ameaça terrorista nos últimos anos, bem como pelas diferenças no modus operandi 

dos praticantes e apoiantes de actividades terroristas, o que inclui a mudança de grupos 

estruturados e hierárquicos para células semi-autómonas fracamente ligadas entre si. 

A internet tem vindo a ser cada vez mais utilizada para inspirar e mobilizar indivíduos e 

redes terroristas locais na Europa, servindo igualmente como fonte de informação sobre 

métodos e meios terroristas e funcionando como um "campo virtual de treino". 
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Actividades de incitamento público para cometer actos terroristas e o recrutamento e 

treino para actividades terroristas têm-se multiplicado a um custo muito baixo e com 

pouco risco. 

O Conselho volta a chamar a atenção para a necessidade de uma resposta global no 

combate ao terrorismo e de os Estados se focarem em diferentes aspectos da prevenção, 

de forma a aumentar a resposta. Quando necessário, as capacidades dos Estados-

membros para combater o terrorismo devem ser complementadas, concentrando-se em 

particular no recrutamento, financiamento, análises de risco, protecção de infra-

estruturas críticas e na gestão das consequências. 

Este Framework Decision prevê a criminalização de ofensas ligadas a actividades 

terroristas, a fim de contribuir para uma política mais objectiva e geral de prevenção do 

terrorismo através da redução da disseminação de materiais que podem incitar pessoas a 

cometer ataques terroristas. 

É ainda salientado que nada neste Framework Decision pode ser interpretado como uma 

tentativa de reduzir ou restringir direitos fundamentais ou liberdades, como a liberdade 

de expressão, reunião ou associação, o direito ao respeito pela vida particular e familiar, 

incluindo o direito ao respeito pela confidencialidade da correspondência. 

Provocação pública para cometer actividades terroristas e recrutamento e treino para 

terrorismo são crimes intencionais. Assim, é defendido que nada neste Framework 

Decision pode ser interpretado como uma tentativa de reduzir ou restringir a 

disseminação de informação para uso científico, académico ou noticioso. A expressão 

de pontos de vista radicais, polémicos ou controversos não está incluído neste 

documento e, em particular, na definição de provocação pública para cometer 

actividades terroristas.  

As alterações ao Framework Decision 2002/475/JHA são as seguintes: 

1. O Artigo 3 deve ser substituído pelo seguinte: 

"Artigo 3.º 

Ofensas ligadas a actividades terroristas 

1. Para fins deste Framework Decision: 
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a) "provocação pública para cometer actividades terroristas" deve significar a 

distribuição, ou disponibilização, de uma mensagem para o público que pretenda 

incitar a cometer uma das ofensas listadas no Artigo 1.º(1)(a) a (h)6, em que tal 

conduta, quer esteja ou não ligada directamente a actividades terroristas, cause 

risco de uma ou mais ofensas serem cometidas; 

b)  "recrutamento para terrorismo" deve significar induzir uma pessoa a cometer 

uma das ofensas listadas  no Artigo 1.º(1)(a) a (h), ou no Artigo 2.º(2)7; 

c) "treino para terrorismo" deve significar fornecer instruções na construção ou 

utilização de explosivos, armas de fogo ou outras armas ou substâncias nocivas 

ou perigosas, ou noutros métodos ou técnicas especificas, com o fim de cometer 

uma das ofensas listadas no Artigo 1.º(1)(a) a (h), sabendo que essas 

competências proporcionadas se destinam a ser usadas para este propósito. 

2. Cada Estado-membro deve tomar as medidas necessárias para assegurar que 

ofensas ligadas a actividades terroristas incluem os seguintes actos intencionais: 

a) Provocação pública para cometer um crime terrorista; 

b) Recrutar para terrorismo; 

c) Treinar para terrorismo; 

d) Roubo agravado com a intenção de cometer uma das ofensas listadas no Artigo 

1.º(1); 

e) Extorsão com a intenção de preparar uma das ofensas listadas no Artigo 1.º(1); 

f) Elaborar documentos administrativos falsos com a intenção de cometer uma das 

ofensas listadas no Artigo 1.º(1)(a) a (h) e no Artigo 2.º(2)(b). 

                                                           
6
 Os crimes listados no Artigo 1.º(1)(a) a (h) são: ataque à vida de uma pessoa que possa causar a morte; 

ataque à integridade física de uma pessoa; raptar ou fazer reféns; causar destruição extensa a uma 
instalação governamental ou pública, a um sistema de transporte, a uma infra-estrutura, incluindo um 
sistema de informação, uma plataforma fixa localizada na plataforma continental, um espaço público ou 
propriedade privada que possa pôr em perigo a vida humana ou que resulte numa grande perda 
económica; apreensão de aeronaves, navios e outros meios de transporte público de mercadorias; 
manufactura, posse, aquisição, transporte, fornecimento ou uso de armas, explosivos ou armas 
nucleares, biológicas ou químicas, assim como pesquisar e desenvolver armas químicas e biológicas; 
libertar substâncias perigosas, ou causar fogos, cheias ou explosões cujo efeito possa pôr em perigo a 
vida humana; interferir com ou perturbar o abastecimento de água, energia ou qualquer outro recurso 
natural fundamental, cujo efeito possa pôr em perigo a vida humana. (Fonte: Framework Decision 
2002/475/JHA) 
7
 Os crimes listados no Artigo 2.º(2) são: dirigir um grupo terrorista e participar nas actividades de um 

grupo terrorista, incluindo fornecer informações ou recursos materiais, ou financiar actividades de 
qualquer maneira, tendo conhecimento que tal participação vai contribuir para as actividades 
criminosas de um grupo terrorista. (Fonte: Framework Decision 2002/475/JHA) 
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3. Para um acto estabelecido no parágrafo 2 ser punível, não é necessário que um 

crime terrorista tenha realmente sido cometido". 

 

2. O Artigo 4.º deve ser substituído pelo seguinte: 

"Artigo 4.º 

Cumplicidade, incitamento e tentativa 

1. Cada Estado-membro deve tomar as medidas necessárias para assegurar que a 

cumplicidade a um crime referido no Artigo 1.º(1), Artigo 2.º ou 3.º é punível. 

2. Cada Estado-membro deve tomar as medidas necessárias para assegurar que 

incitar a um crime referido no Artigo 1.º(1), Artigo 2.º ou Artigo 3.º(2)(d) a (f) é 

punível. 

3. Cada Estado-membro deve tomar as medidas necessárias para assegurar que a 

tentativa de cometer um crime referido no Artigo 1(1) e Artigo 3(2)(d) a (f), com 

excepção de posse como previsto no Artigo 1(1)(f) e o crime referido no Artigo 

1(1)(i), é punível. 

4. Cada Estado-membro pode decidir tomar as medidas necessárias para assegurar 

que tentar cometer um crime referido no Artigo 3.º(2)(b) e (c) é punível." 

Relativamente à liberdade de expressão, o Framework Decision assegura que nenhum 

Estado será obrigado a tomar medidas que contradigam os direitos fundamentais 

relativos à liberdade de expressão, especialmente no que concerne à liberdade de 

imprensa e dos média em geral. 

3.10.Council Decision sobre a instituição do Serviço Europeu de Polícia  

A 6 de Abril de 2009, o Conselho Europeu apresentou o Council Decision 

2009/371/JHA sobre a instituição do Serviço Europeu de Polícia (Europol). O objectivo 

deste Council Decision é que a Europol possa assistir as autoridades competentes dos 

Estados-membros no combate a formas específicas de crimes graves, sem a actual 

limitação, que obriga à existência de indícios concretos de que uma estrutura criminosa 

organizada está envolvida. Pretende-se também que exista cooperação mútua na 

prevenção e no combate ao crime organizado, terrorismo, e outras formas de crimes 

graves que afectem dois ou mais Estados-membros. 
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Uma das funções da Europol é apoiar os Estados-membros nas suas tarefas de reunir e 

analisar informação da internet, de maneira a auxiliar a identificação de actividades 

criminosas facilitadas ou cometidas através do uso da mesma. 

Quanto à segurança dos dados, mais concretamente ao processamento automatizado dos 

dados, os Estados-membros e a Europol devem implementar medidas desenhadas para: 

1. Negar acesso a pessoas não autorizadas a equipamento de processamento de 

dados utilizados para processar dados pessoais; 

2. Prevenir a leitura, cópia, modificação ou eliminação não autorizadas de suportes 

de dados; 

3. Prevenir a entrada de dados não autorizados e a inspecção, modificação ou 

eliminação não autorizada de dados pessoais armazenados; 

4.  Prevenir o uso de sistemas de processamento automatizado de dados por 

pessoas não autorizadas que estão a utilizar equipamentos de comunicação de 

dados; 

5. Assegurar que pessoas autorizadas a utilizar sistemas de processamento 

automatizado de dados tenham acesso apenas aos dados que a sua autorização de 

acesso permite; 

6. Assegurar que é possível verificar e estabelecer quais os dados pessoais que 

podem ter sido ou foram transmitidos utilizando equipamentos de comunicação 

de dados; 

7. Assegurar que é possível verificar e estabelecer quais os dados pessoais que 

foram acrescentados no sistema de processamento automatizado de dados e 

quando e por quem esses dados foram acrescentados; 

8. Prevenir a leitura, cópia, modificação e eliminação não autorizada de dados 

pessoais durante a transferência de dados pessoais ou durante o transporte dos 

dados; 

9. Assegurar que os sistemas instalados, em caso de uma interrupção, podem ser 

restaurados imediatamente; 

10. Assegurar que as funções do sistema se realizam sem falhas, que o aparecimento 

de falhas nas funções são imediatamente reportadas e que os dados armazenados 

não podem ser corrompidos por um mau funcionamento do sistema. 
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Neste Council Decision são ainda definidas as regras para a utilização de dados, o limite 

para o armazenamento e a eliminação de dados, o acesso a dados a partir de outro 

sistema de informação, e a transmissão e protecção de dados. 

3.11.Comunicação "Realizações e próximas etapas: para uma cibersegurança 

mundial" 

Em 2011, a Comissão Europeia fez uma comunicação ao Conselho, ao Parlamento 

Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre 

"Realizações e próximas etapas: para uma cibersegurança mundial" (COM(2011) 163 

final). Esta comunicação dá conta dos resultados alcançados com o plano de acção PICI 

(Protecção das Infra-estruturas Críticas da Informação), e descreve as próximas etapas 

previstas (tanto a nível europeu como a nível internacional) e apresenta sugestões para 

acções futuras. 

Tendo presente a constante evolução das ameaças e de estas serem tecnologicamente 

mais sofisticadas, a Comissão decidiu agrupá-las em categorias, de forma a ser mais 

perceptível a compreensão do seu impacto: 

• As ameaças avançadas persistentes para fins de espionagem económica e 

política, o roubo de identidade, ataques ao sistema de comércio de emissões ou 

ataques contra os sistemas dos Estados englobam-se na categoria das que têm 

por finalidade a exploração; 

• A segunda categoria é constituída por ameaças que têm por finalidade introduzir 

perturbações, como ataques de recusa de serviço ou spamming e o corte dos 

meios de comunicação; 

• O terceiro tipo são as ameaças que têm por objectivo a destruição. É um cenário 

que ainda não ocorreu, mas com o aumento das TIC nas infra-estruturas críticas 

dos países não pode ser posto de parte. 

O plano PICI está dividido em cinco campos de acção: preparação e prevenção (em que 

se salienta o papel do Fórum Europeu de Estados-Membros, da Parceria Público-

Privada Europeia para a Resiliência – EP3R – e da rede de equipas de resposta a 

emergências informáticas – CERT); detecção e resposta (o desenvolvimento do sistema 

SEPIA pela ENISA, em que se pretende que os serviços básicos a nível das CERT e os 

serviços de interoperabilidade estejam alicerçados ao sistema europeu para que os 
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sistemas nacionais de partilha de informações e de alerta estejam integrados no SEPIA); 

mitigação e recuperação (até à data desta comunicação, apenas 12 Estados-membros 

tinham organizado exercícios de resposta a incidentes graves que afectassem a 

segurança das redes e exercícios de recuperação das mesmas em caso de falha grave); 

cooperação internacional (no contexto do Fórum Europeu de Estados-Membros – 

EFMS – foram elaborados princípios e orientações europeias para a resiliência e a 

estabilidade da internet); critérios para as infra-estruturas críticas europeias no sector 

das TIC (o EFMS elaborou uma primeira versão de critérios específicos para o sector 

das TIC que deverão ser aplicados nas infra-estruturas críticas europeias, incidindo nas 

comunicações fixas e móveis e na internet).  

A Comissão constata que a execução do plano PICI apresentou resultados positivos, em 

especial no reconhecimento de que é necessária uma abordagem cooperativa que 

envolva todas as partes interessadas na segurança das redes e da informação. Assim, 

para as próximas etapas a Comissão identifica como principal objectivo "(…) a 

promoção de acções coordenadas para impedir, detectar, mitigar a reagir a todos os 

tipos de perturbações, de origem humana ou naturais, e agir judicialmente contra os 

autores de cibercrimes. Tal implica a condução de acções bem focalizadas contra as 

ameaças à segurança e os crimes informáticos". 

Para as próximas etapas, a Comissão promoverá o estabelecimento de princípios de 

resiliência e de estabilidade da internet, em que terá como parceiros outros países, 

organizações internacionais e, quando necessário, organizações privadas mundiais, para 

as quais os princípios e orientações europeus poderão servir de base. Construirá 

parcerias estratégicas internacionais, entre as quais se destaca o Grupo de Trabalho UE-

EUA para a ciberciminalidade e cibersegurança. Promoverá a confiança informática em 

nuvem, ou seja, "é essencial intensificar as discussões sobre as melhores estratégias de 

governo das tecnologias emergentes com impacto mundial, como a chamada «nebulosa 

computacional»". 

Em contrapartida, os Estados-membros terão de comprometer-se a melhorar o estado de 

preparação da UE, criando uma rede de equipas CERT nacionais/governamentais 

totalmente operacionais; conceber um plano de emergência europeu em caso de 

incidente informático e organizar exercícios pan-europeus regulares no domínio da 

cibersegurança; e coordenar os esforços europeus nos fóruns internacionais e discutir o 
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reforço da segurança e da resiliência da internet, discussões que deverão centrar-se nos 

ângulos militar e/ou da segurança nacional. 

3.12.Conclusões 

São numerosas as iniciativas dos vários órgãos da UE e do Conselho da Europa no 

combate ao cibercrime, estando muitas das áreas em que/para que o cibercrime é 

utilizado cobertas por algum tipo de política ou instrumento de que emanam as 

directrizes de actuação para os Estados-membros.  

Das áreas em que têm sido concebidos mais instrumentos e políticas destacam-se o 

acesso ilegítimo, a intercepção ilegítima, a interferência em dados, a interferência em 

sistemas, o uso abusivo de dispositivos, a falsidade informática, a burla informática, as 

infracções relacionadas com pornografia infantil, as infracções relacionadas com a 

violação do direito de autor e dos direitos conexos, o combate ao terrorismo, as 

infracções relacionadas com os ataques aos sistemas de informação, crimes económicos, 

fraudes e falsificações através do computador e comércio electrónico. 

É importante destacar que além das medidas legislativas, foram criadas agências com o 

objectivo de melhorar a segurança das redes e da informação (ENISA); instituídos 

pontos de contacto para lidar com o cibercrime, que funcionam 24 horas por dia e sete 

dias por semana; criada uma polícia comum (Europol) para assegurar uma cooperação 

mútua na prevenção e nas investigações dos crimes; realizadas diversas conferências e 

congressos sobre o cibercrime, com o objectivo de partilhar experiências de prevenção e 

de combate, assim como organizados diversos workshops. Em alguns casos foram 

também incluídos não só as autoridades competentes e os Estados, mas também 

sectores-chave (por exemplo, empresas desta área) para o combate ou prevenção de 

alguns tipos de cibercrimes. 

Contudo, nos diversos instrumentos aqui apresentados constata-se uma permanente 

chamada de atenção para a necessidade de harmonizar conceitos, de cooperação entre os 

Estados-membros e de uniformização dos crimes (serem tipificados de igual forma em 

todos os países). Verifica-se que se mantém a ausência de medidas concretas para a 

cooperação e, sobretudo, a inexistência de penas/sanções semelhantes para os mesmos 

crimes em todos os Estados-membros.  
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A maioria dos documentos analisados deixa aos Estados-membros a definição das 

sanções, aconselhando que estas sejam efectivas, proporcionais e dissuasoras. Por vezes 

definem-se os crimes que devem ter penas de privação de liberdade de um determinado 

número de anos e, em casos graves, essas penas aumentam. No entanto, são sempre 

pouco específicas sobre quais os crimes a que devem ser aplicadas essas penas. Assim, é 

possível concluir que, apesar da constatação dos problemas e de sugestões sobre as 

medidas a tomar, o processo tem sido lento e os resultados concretos poucos. 

Enquanto na Comunicação da Comissão Europeia de 2001 (COM(2000) 890 final) 

vinha destacada a urgência de combater o cibercrime e a necessidade de tomar medidas 

efectivas para resolver os problemas da integridade, disponibilidade e confiança dos 

sistemas e das redes de informação, assim como reforçar a cooperação, na Comunicação 

de 2011 (COM(2011) 163 final) salienta-se, como objectivo futuro, "(…) a promoção 

de acções coordenadas para impedir, detectar, mitigar e reagir a todos os tipos de 

perturbações, de origem humana ou naturais, e agir judicialmente contra os autores de 

cibercrimes. Tal implica a condução de acções bem focalizadas contra as ameaças à 

segurança e os crimes informáticos", o que demonstra que num período de 10 anos 

houve uma evolução do discurso relativo a estas temáticas, embora a cooperação 

continue a ser um ponto-chave. 

É importante salientar a relevância que as convenções produzidas pelo Conselho da 

Europa têm tido em relação ao cibercrime, sendo a Convenção sobre o Cibercrime 

considerada o documento mais importante produzido até hoje nesta área. A União 

Europeia, apesar das muitas directivas e framework decisions, ainda não conseguiu criar 

um documento abrangente sobre a temática que possa ter o mesmo efeito a nível 

europeu que a Convenção sobre o Cibercrime teve a nível internacional, o que pode ser 

considerado uma protelação da União face a outras instituições mundiais na produção 

de normas sobre esta matéria. 
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4. As políticas de combate ao cibercrime em cada país da União Europeia 

No que concerne às políticas de combate ao cibercrime, cada Estado-membro da União 

tem a sua própria abordagem – e, consequentemente, legislação diferente. Por este 

motivo e pela necessidade de colaboração entre países, a UE tem trabalhado no sentido 

de criar uma legislação uniforme. 

A Convenção sobre o Cibercrime, de 2001, foi aquela que até agora teve mais impacto 

para o alcance desse objectivo, mas nem no seu processo de assinatura e ratificação os 

países foram conformes.  

Se analisarmos o posicionamento dos países da UE pela data de assinatura da 

Convenção (tabela 1), verificamos que a maioria (18) fê-lo no mesmo ano em que esta 

foi elaborada (2001), sendo a assinatura dos restantes completada de forma progressiva: 

três em 2002 e em 2003, um em 2004 e dois em 2005. 

É importante destacar que países como a Bulgária, Chipre, Estónia, Hungria, Polónia, 

Roménia, Eslovénia, Malta e Lituânia assinaram a Convenção antes de serem membros 

da União Europeia. Igualmente relevante é o facto de países como a Irlanda, Dinamarca 

e Luxemburgo não a terem subscrito no mesmo período dos restantes Estados-membros 

(EM). 

2001 Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Espanha, 
Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, 
Itália, Polónia, Portugal, Reino Unido, Roménia e Suécia  

2002 Eslovénia, Irlanda e Malta  

2003 Dinamarca, Lituânia e Luxemburgo 

2004 Letónia 

2005 Eslováquia e Republica Checa 

Tabela 1. Data de assinatura da Convenção sobre o Cibercrime (Fonte: Convenção sobre o Cibercrime) 

Se a análise for efectuada tendo por base a vertente partidária – partidos políticos no 

poder no período de assinatura e ratificação da Convenção pelos países (tabela 2) –, 

observamos que não existe uma relação directa entre o posicionamento político e a 

assinatura. Este facto parece afastar a hipótese de as ideologias políticas serem uma 

variável independente do combate ao cibercrime, levando-nos a concluir que todos os 

países vêem a questão como uma política essencial, independentemente das ideologias 

políticas. 
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No momento da assinatura, 14 governos eram conotados com a direita (partidos ÖVP, 

Open Flesmish Liberals and Democrats, Movimento Nacional Simeão II, Conservative 

People's Party, Slovak Democratic and Christian Union – Democratic Party, etc.) e 13 

conotados com a esquerda (partidos SPD, Progressive Party of Working People, Partido 

Social Democrático, Partido Socialista Francês, PASOK, etc.), embora no momento da 

ratificação os números se tenham alterado um pouco: 11 governos de direita e 7 

governos de esquerda – segundo a classificação apresentada por Freire (2009)8.  

Se na altura da assinatura não existe uma divisão geográfica clara em termos políticos, o 

mesmo não se pode afirmar no que se refere à ratificação da convenção. Os governos de 

direita encontram-se mais no norte da União – Alemanha, Dinamarca, Estónia, 

Finlândia, Holanda, Letónia e Reino Unido –, enquanto os governos de esquerda se 

localizam mais no sul – Chipre, Eslováquia, Espanha, Hungria, Portugal e Roménia. 

 País Assinatura da Convenção Ratificação da Convenção 

Alemanha 2001 - Gerhard Schröder - Social-democratas (SPD) 2009 - Angela Merkel - Democratas-Cristãos (CDU) 

Áustria 2001 - Wolfgang Schüssel - ÖVP  

Bélgica 2001 - Guy Verhofstadt - Open Flemish Liberals 

and Democrats 

 

Bulgária 2001 - Simeon Sakskoburggotski - Movimento 

Nacional Simeão II 

2005 - Simeon Sakskoburggotski - Movimento 

Nacional Simeão II 

Chipre 2001 - Demetris Christofias - Progressive Party of 

Working People 

2005 - Demetris Christofias - Progressive Party of 

Working People 

Dinamarca 2003 - Anders Fogh Rasmussen - Conservative 

People's Party 

2005 - Anders Fogh Rasmussen - Conservative 

People's Party 

Eslováquia 2005 - Mikuláš DzurindaSe - Slovak Democratic 

and Christian Union – Democratic Party 

2008 - Robert Fico - Direction – Social Democracy 

Eslovénia 2002 - Janez Drnovšek - Partido Democrata Liberal 2004 - Anton Rop - Partido Democrata Liberal 

Espanha 2001 – José Maria Aznar – Partido Popular 2010 – José Luis Zapatero – Partido Socialista 

                                                           
8
 "Primeiro, à direita, a forte valorização do mercado; dela decorre a defesa de um Estado pouco 

interventor nas esferas económica e social, bem como a oposição às noções de igualdade social e 
económica. Segundo, à esquerda, o sistema de valores baseia-se, sobretudo, na concepção de que o 
Estado deve ter um papel activo na prossecução de certos objectivos sociais, nomeadamente na 
segurança económica dos cidadãos, na solidariedade social e na igualização dos rendimentos, das 
condições de vida e das oportunidades entre as classes e os estratos sociais." (Freire, 2009:261) 
" (…) o crescimento dos valores pós materialistas tem também beneficiado a esquerda tradicional (socialistas 

e sociais democratas)" (Freire, 2009:266) 
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Operário Espanhol 

Estónia 2001 - Mart Laar - União Pró Pátria 2003 - Juhan Parts - Res Publica 

Finlândia  2001 – Paavo Lipponen – Partido Social 

Democrático 

2007 – Matti Vanhanen - Partido Central 

França 2001 - Lionel Jospin - Partido Socialista Francês 2006 - Dominique de Villepin - République Solidaire 

Grécia 2001 - Konstantínos Simítis - PASOK  

Holanda 2001 - Wim Kok - Partij van de Arbeid (PvdA) 2006 - Jan Peter Balkenende - Christen-

Democratisch Appèl 

Hungria 2001 - Viktor Orbán –  FIDESZ - Hungarian Civic 

Union 

2003 - Péter Medgyessy - Hungarian Socialist 

Workers' Party (MSZP) 

Irlanda 2002 - Bertie Ahern - Fianna Fáil  

Itália 2001 - Silvio Berlusconi – Força Itália 2008 - Silvio Berlusconi – Força Itália 

Letónia 2004 - Indulis Emsis - Green Party 2007 - Aigars Kalvītis - People's Party 

Lituânia  2003 - Algirdas Brazauskas - Social Democratic 

Party of Lithuania 

2004 - Algirdas Brazauskas - Social Democratic 

Party of Lithuania 

Luxemburgo 2003 - Jean-Claude Juncker - CSV  

Malta 2002 - Eddie Fenech Adami - Nationalist Party  

Polónia 2001 – Leszek Miller – Democratic Left Alliance  

Portugal 2001 – António Guterres – Partido Socialista 2010 – José Sócrates – Partido Socialista 

Reino Unido 2001 - Tony Blair – Partido Trabalhista (Labour 

Party) 

2011 - David Cameron - Partido Conservador 

(Conservative Party) 

Republica 
Checa 

2005 - Stanislav Gross - Czech Social Democratic 

Party 

 

Roménia 2001 - Adrian Năstase - Partido Social Democrático 

- PDSR/PSD 

2004 - Eugen Bejinariu – Partido Social 

Democrático - PSD 

Suécia 2001 - Göran Persson - Social Democrata  

Tabela 2 – Partidos no poder na altura da assinatura e ratificação da Convenção 

Legenda: 

  Partido de Direita   Partido de Esquerda   Ainda não ratificou a Convenção 
 

Apesar de a maioria dos países ter assinado a Convenção logo no primeiro ano da sua 

existência, o mesmo não sucedeu no que diz respeito à sua ratificação. Restam ainda 

oito Estados-membros que não a ratificaram.   
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Dos que já a ratificaram, dez países levaram menos de cinco anos a fazê-lo. Saliente-se 

que destes, nove são novos membros (ou seja, com entrada posterior a 2004): Bulgária, 

Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia e Roménia. Quando 

em 2004 a Estónia, Hungria, Lituânia e, em 2007, a Roménia, entraram para a UE já 

tinham assinado e ratificado a Convenção sobre o Cibercrime. Apenas a Dinamarca, da 

UE-15, ratificou a convenção em menos de cinco anos (dois anos).  

Dos países que assinaram a Convenção, o Reino Unido foi o que levou mais tempo (dez 

anos) e a Lituânia a que levou menos (um ano). Dos restantes, destacam-se Portugal e 

Espanha, que assinaram e ratificaram no mesmo período temporal (nove anos), 

Alemanha (oito anos a ratificar), Itália (sete anos), Finlândia (seis anos) e a Holanda e a 

França (cinco anos). 

Da União a 15, cinco países continuam sem data prevista para a ratificação do 

documento – Áustria, Bélgica, Grécia, Irlanda e Luxemburgo.  

Apesar dos reconhecidos progressos que a Convenção sobre o Cibercrime trouxe à 

União Europeia, a verdade é que as atitudes dos países em relação à Convenção e às 

suas políticas nacionais de combate ao cibercrime continuam a ser díspares.  

4.1. Alemanha  

O governo alemão propôs, a 20 de Setembro de 2006, um novo projecto de lei relativo 

ao cibercrime com o objectivo de acabar com as lacunas ainda existentes. 

Assim, no Código Penal da Alemanha são diversas as secções que estão directamente 

ligadas ao cibercrime ou que podem ser relacionadas com este (Goodman, Brenner, 

2002).  

A secção 202-a refere-se à espionagem (de dados) e estabelece que: 

1) Qualquer pessoa que obtém sem autorização, para si ou para outro, dados que 

não lhe estão destinados e que estão especialmente protegidos contra o acesso 

não autorizado, deve ser punido com uma pena de prisão até três anos ou uma 

multa. 

2) Dados, dentro do significado da subsecção 1, são apenas os que estão 

armazenados ou transmitidos electronicamente ou magneticamente ou em 

qualquer outra forma não visível. 
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Quanto ao Phishing, a secção 202-b estabelece que: 

Quem quer que intercepte dados (secção 202-a 2)) que não lhe estão destinados, para si 

ou para outro, por qualquer meio técnico a partir de um facilitador de processamento de 

dados não público ou a partir da transmissão electromagnética de um processador de 

dados, deve ser punido com pena de prisão até dois anos ou multa, a não ser que o crime 

cometido mereça uma pena maior através de outras secções. 

Na secção 202-c, relativa a actos de preparação para espionagem e phishing, estabelece-

se que: 

1) Qualquer pessoa que se prepare para cometer um crime nos termos da secção 

202-a ou 202-b produzindo, adquirindo para si ou para outro, vendendo, 

fornecendo para outro, divulgando ou tornando acessível  

a. Senhas ou outros códigos de segurança que permitam o acessos aos 

dados (secção 202-a 2)), ou 

b. Software com o intuito de cometer esse crime 

deve ser punido com pena de prisão até um ano ou multa. 

2) Secção 1499 2) e 3) aplica-se mutatis mutandis. 

Relativamente às fraudes através de computador, a secção 263-a refere que: 

1) Aquele que com o intuito de obter para si ou para outra pessoa material ilegal 

cause danos para a propriedade de outro por influenciar o resultado de uma 

operação de processamento de dados, utilização não autorizada de dados ou a 

influência não autorizada no decurso de um processamento, deve ser punido com 

pena de prisão até cinco anos ou multa. 

2) Secção 26310 2) a 7) é aplicável mutatis mutandis. 

3) Aquele que prepare um crime através da subsecção 1) produzindo programas de 

computador com o intuito de cometer tal crime, para si ou para outro, ponha para 

venda, ou mantenha ou forneça o programa para outro, deve ser punido com 

pena de prisão até três anos ou multa.  

                                                           
9
 A Secção 149 estabelece que deve ser punido com pena de prisão até cinco anos ou uma multa se tiver 

preparado para forjar dinheiro, caso contrário com pena de prisão até dois anos ou multa. 
10

 A Secção 263 estabelece que em casos sérios devem ser punidos com pena de prisão de um a dez 
anos e em casos menos sérios de seis meses a cinco anos. 
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4) Nos casos previstos na subsecção 3) e na secção 149 2) e 3) aplica-se mutatis 

mutandis. 

No que concerne à manipulação de dados, a secção 303-a estabelece que: 

1) Qualquer pessoa que ilegalmente apague, suprima, inutilize ou altere dados 

(secção 202-a 2)), deve ser punido com pena de prisão até dois anos ou multa. 

2) A tentativa deve ser punida. 

A secção 303-b, respeitante à sabotagem de computadores, determina que: 

1) Qualquer pessoa que interfira com uma operação de processamento de dados que 

são de importância substancial para outro por 

a. Cometer um crime nos termos da secção 303-a 1), ou 

b. Entrar ou transmitir dados (secção 202-a 2)) com a intenção de causar 

danos a outro, ou 

c. Destruir, danificar, tornar inutilizável, remover ou alterar dados de um 

sistema de processamento ou de um suporte de dados, 

é punido com pena de prisão até três anos ou multa. 

2) Se a operação de processamento de dados tem uma importância substancial para 

um negócio, uma empresa ou uma autoridade pública, é punível com pena de 

prisão até cinco anos ou uma multa. 

3) A tentativa é punível. 

4)   Em casos especialmente graves de acordo com a subsecção 2) a punição deve ser 

de prisão entre seis meses a dez anos. Um caso especialmente grave ocorre se o 

autor 

a. Causa uma perda substancial de dinheiro, 

b. Actua sobre uma base comercial ou como um membro de um gang cujo 

propósito é a permanente sabotagem de computadores, ou  

c. Através do crime põe em causa o abastecimento vital de bens ou serviços 

ou da segurança nacional da República Federal da Alemanha. 

5) A secção 202-c aplica-se mutatis mutandis aos actos preparatórios de um crime 

sob a subsecção 1). 
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Os cibercrimes podem ainda ser relacionados com as secções 129-a "formação de 

organizações terroristas", 129-b "organizações criminosas e terroristas no exterior; 

confisco e privação prolongada", 130 "incitamento a ódios", 149 "actos preparatórios" e 

303 "danos de natureza penal" (German Criminal Code, 2011). 

Em 2007, tendo por base o Framework da UE sobre ataques a sistemas informáticos e o 

artigo 6.º artigo da Convenção sobre o Cibercrime, a Alemanha aprovou novas leis para 

colmatar o que faltava tendo em conta o que estes documentos exigem. 

As mudanças mais importantes estão relacionadas com os seguintes crimes: 

1) A nova lei criminaliza o acesso aos dados e, como consequência o acesso a um 

sistema de computador. 

2) Até a nova lei ser implementada, as interferências de sistemas só estavam 

criminalizadas se afectassem o sistema de uma empresa ou de um órgão oficial. 

Agora os ataques a computadores privados também estão contemplados. 

3) Criminalização do uso indevido de dispositivos. Com a aplicação do 

Framework, a preparação de um crime informático é criminalizado desde que 

tenha interacção com palavras-chave e ferramentas do computador (Gercke em 

entrevista a Biancuzzi, 2007). 

 

4.2. Áustria 

Vários artigos do Código Penal austríaco (2002) são relevantes para o combate ao 

cibercrime. 

O parágrafo 118-a, sobre o acesso ilegal a um sistema de computador, estabelece que 

este crime é punível com pena de prisão até seis meses ou multa. A lei aplica-se não só 

ao acesso ilegal mas também ao registo não autorizado num sistema de computador (ou 

a quem oferece essa possibilidade a outra pessoa), à sua divulgação pública, ou uso para 

benefício pessoal. A lei aplica-se igualmente aos casos em que utilizadores autorizados 

a usar parte do sistema acedem a partes que lhes estão vedadas. Mas o elemento 

essencial é que tenha existido violação das medidas de segurança: se não existirem 

medidas de segurança, o acesso não autorizado não é um crime. O criminoso só será 

processado com autorização da pessoa lesada. 
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O parágrafo 119, relativo à infracção do sigilo das telecomunicações, estabelece que 

este crime é definido de forma semelhante à violação de privacidade de 

correspondência. A punição e os requisitos para julgamento são aos mesmos do 

parágrafo 118-a. 

O parágrafo 119-a, sobre intercepção indevida de dados, estabelece que este é um crime 

punível e processável, sendo essencial que os dados interceptados não se destinem a 

quem os interceptou. A lei não faz distinção sobre a utilização dos dados pelo acusado 

(uso próprio, torná-los públicos ou oferecer a outra pessoa) nem sobre os métodos 

aplicados. 

O parágrafo 126-b, relativo à perturbação da operacionalidade de um sistema de 

computadores, define que os elementos de um crime deste tipo estão directamente 

conectados com o parágrafo 126-a. A lei estabelece como perturbação de um sistema a 

introdução ou envio de dados. Não é necessária a autorização da pessoa lesada para 

intentar uma acção judicial, porque esta lei aplica-se à difusão de vírus, worms, etc.  

O parágrafo 126-c proíbe o abuso de programas de computador ou de acesso a dados, 

assim como de palavras-passe. No geral, cobre trojans e programas de vigilância, bem 

como o acesso ou distribuição de palavras-passe e código de acesso para vários fins 

(ENISA, 2011). 

4.3. Bélgica 

O parlamento belga acrescentou em 2000 novos artigos ao Código Penal sobre crime 

informático, que passou a considerar como crimes puníveis a falsificação e fraude 

através do computador, o hacking e a sabotagem. 

O artigo 550.º-b do Código Penal estabelece que: 

1) Qualquer pessoa que, consciente de que não está autorizado, aceda ou mantenha 

o seu acesso num sistema de computador, pode ser condenado a pena de prisão 

de três meses até um ano e a uma multa de Bfr 5.200 ou a uma destas duas 

sentenças. 

Se o crime especificado no ponto 1) for cometido com a intenção de defraudar, a 

pena de prisão pode ser de seis meses a dois anos. 



61 
 

2) Qualquer pessoa que, com a intenção de defraudar ou com a intenção de causar 

dano, exceder o seu poder de acesso a um sistema de computador pode ser 

condenado a pena de prisão de seis meses a dois anos e a multa de Bfr 5.200 – 

20 mil ou a uma destas duas sentenças. 

3) Qualquer pessoa que se veja numa das situações previstas em 1) ou 2) ou ainda: 

aceda a dados que estão armazenados, processados ou transmitidos por um 

sistema de computador, ou adquire esses dados de qualquer outra maneira, ou 

faz qualquer uso de um sistema de computador, ou causa qualquer dano, mesmo 

que sem intenção, a um sistema de computador ou a dados que estão 

armazenados, processados ou transmitidos por esse sistema, pode ser condenada 

a pena de prisão entre um a três anos e a multa de Bfr 5.200-10 mil ou a uma 

destas duas sentenças. 

4) A tentativa de cometer um dos crimes especificados em 1) ou 2) é punida com as 

mesmas sentenças que os crimes cometidos. 

5) Qualquer pessoa que, com a intenção de defraudar ou de causar dano, procura, 

reúne, fornece, difunde ou comercializa dados que estão armazenados, 

processados ou transmitidos por um sistema de computador e por meio da qual 

os crimes especificados de 1) a 4) podem ser cometidos, pode ser condenado a 

pena de prisão de seis meses a três anos e a multa de Bfr 5.200-20 mil ou a uma 

destas duas sentenças. 

6) Qualquer pessoa que ordene ou incentive um dos crimes especificados de 1) a 5) 

a ser cometidos, pode ser condenado a pena de prisão de seis meses a cinco anos 

e a uma multa Bfr 5.200-40 mil ou a uma destas duas sentenças. 

7) Qualquer pessoa que, consciente de que os dados foram obtidos através de um 

dos crimes especificados de 1) a 3), mantenha, revele ou divulgue a outra 

pessoa, ou utilize de qualquer outra maneira os dados obtidos, pode ser 

condenada a pena de prisão de seis meses a três anos e a multa de Bfr 5.200-20 

mil ou a uma destas duas sentenças. 

8) As sentenças definidas de 1) a 7) são duplicadas se o crime nos termos destas 

disposições é cometido dentro do espaço de cinco anos de um julgamento ou da 

decisão de condenação por um destes crimes (ou fraude através do computador, 

falsificação, sabotagem ou intercepção ilegal de telecomunicações) (Goodman, 

Brenner, 2002). 
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4.4. Bulgária  

A Bulgária define cibercrime como os "crimes que são cometidos pelo uso de 

comunicações electrónicas e sistemas de informação ou contra estes". 

Após a assinatura da Convenção sobre o Cibercrime em 2001, a Assembleia Nacional 

aprovou a 13 de Setembro de 2002 alterações no Código Penal, que incluíram um 

capítulo sobre o cibercrime (constituído principalmente pelo artigo 319.º). 

Segundo as disposições do artigo 319.º-a: 

1) Uma pessoa que obtém acesso não autorizado ao conteúdo de um computador e 

copia ou usa os dados sem permissão, quando for requerido será punida com 

uma multa até 3.000 levs. 

2) No caso de o crime, nos termos do parágrafo anterior, ser cometido por duas ou 

mais pessoas que conspiraram para cometer o crime, a punição deverá ser de 

pena de prisão até um ano ou uma multa até 5.000 levs. 

3)  No caso de o crime, nos termos do parágrafo 1, ser cometido repetidamente, 

será punido com pena de prisão até três anos ou multa até 5.000 levs. 

4) Se o crime, nos termos dos parágrafos 1 a 3, for cometido contra informação 

qualificada como segredos do governo, será punido com pena de prisão de um a 

três anos, se não existir nenhuma pena mais pesada prescrita. 

5) Se o crime cometido, nos termos do parágrafo 4, causar graves consequências, 

será punido com pena de prisão de um a oito anos. 

O artigo 319.º-b estabelece que: 

1) Uma pessoa que sem autorização do administrador ou do dono do computador 

adicionar, modificar, apagar ou destruir um programa de computador ou dados e 

o impacto for significativo, deve ser punido com pena de prisão até um ano ou 

multa até 2.000 levs. 

2) No caso de o crime cometido, nos termos do parágrafo anterior, tiver causado 

danos significativos ou outras consequências graves, deverá ser punido com 

pena de prisão até dois anos ou uma multa de 3.000 levs. 

3) No caso de o crime, nos termos do parágrafo 1, ser cometido com o propósito de 

obter material que beneficie quem o pratica, deverá ser punido com pena de 

prisão de um a três anos ou multa de 5.000 levs. 
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O artigo 319.º-c determina que: 

1) Uma pessoa que comete um crime abrangido pelo artigo anterior relacionado 

com dados que, em virtude da lei, são fornecidos através de meios electrónicos 

ou de meios de suporte magnético, deve ser punido com pena de prisão até dois 

anos ou uma multa até 3.000 levs. 

2) Se o crime perpetrado no parágrafo anterior tiver sido cometido com o intuito de 

impossibilitar a execução de tarefas, deve ser punido com pena de prisão até três 

anos ou com uma multa até 5.000 levs. 

O artigo 319.º-d estabelece que: 

1) Uma pessoa que coloque um vírus num computador ou numa rede de 

informação deve ser punida com uma multa até 3.000 levs. 

2) Se danos significativos tiverem sido causados pelo crime cometido nos termos 

do parágrafo anterior ou se o crime for perpetrado repetidamente, deve ser 

punido com pena de prisão até 3 anos ou uma multa até 1.000 levs. 

O artigo 319.º-e estabelece que: 

1) Uma pessoa que distribua senhas de um computador ou de um sistema e cujo 

resultado seja a divulgação de dados pessoais ou segredos de Estado, deve ser 

punido com pena de prisão até um ano. 

2) Se o crime cometido nos termos do parágrafo anterior tiver sido perpetrado com 

o intuito de obter vantagens com essa informação ou se os danos causados forem 

significativos, deve ser punido com pena de prisão até três anos. 

O artigo 319.º-f estabelece que um prestador de serviços que viole as disposições do 

artigo 6.º, parágrafo 2, item 5 do Electronic Document and Electronic Signature Act, 

deve ser punido com uma multa até 5.000 levs, desde que não seja condenado a uma 

punição mais pesada (Goodman, Brenner, 2002). 

4.5. Chipre 

Desde a assinatura e ratificação da Convenção tem sido feito um esforço de 

harmonização das leis nacionais com o documento europeu. De momento, além de as 

disposições da Convenção já estarem em aplicação na legislação cipriota existem outras 

leis que continuam em funcionamento.  
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As leis nacionais tratam sobretudo de questões relacionadas com acesso e intercepção 

ilegais, interferência de dados e de sistemas, uso indevido de dispositivos, falsificações 

relacionadas com computador e fraude. 

É o caso da lei para a Protecção da Confidencialidade das Comunicações Privadas 

(intercepção de conversas), de 1996, que proíbe a intercepção de qualquer comunicação 

privada, embora sujeita a algumas excepções. 

A lei da Regulamentação das Comunicações Electrónicas e dos Serviços Postais (Lei 

das Comunicações Electrónicas), de 2004, proíbe qualquer pessoa, excepto utilizadores 

que comuniquem entre si periodicamente, de ouvir comunicações de outrem, colocar 

escutas, armazenar conversações, interceptar e/ou realizar qualquer outra forma de 

vigilância a comunicações sem o consentimento da pessoa envolvida, excepto se estiver 

previsto na lei e possuírem autorização do tribunal. As punições são de prisão até três 

anos.  

Há também leis específicas (como a Lei de Processamento de Dados Pessoais) que 

penalizam o spam; a interferência não autorizada com um registo de dados pessoais; 

receber dados confidenciais; extrair, alterar, prejudicar, destruir, processar, transmitir, 

notificar e tornar acessíveis dados a pessoas não autorizadas, permitindo-lhes que 

recebam dados confidenciais ou os explorem de qualquer forma. As penas variam entre 

multa até 1.000 CYP e prisão até seis meses, ou ambos. 

Em relação às investigações, esta lei permite que o comissário para a protecção de 

dados pessoais atribua aos oficiais do seu gabinete a realização de pesquisas e 

verificação de quaisquer dados gravados. Para isso, tem o direito de aceder a dados 

pessoais e de recolher qualquer tipo de informação, sem restrições relacionadas com 

confidencialidade, excepto a de prerrogativa legal. O comissário não tem, contudo, 

acesso à identidade dos colegas que sejam mencionados nos registos mantidos com o 

desígnio de segurança nacional ou investigações de crimes particularmente graves. Ao 

comissário é conferida competência pessoal para analisar os registos em casos de 

segurança nacional. Consoante o crime, as punições variam entre multa até 5.000 CYP 

e/ou aviso com uma duração específica para acabar a violação e suspensão temporária 

ou permanente das licenças. 
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Há ainda a designada Lei de 2004, de ratificação da Convenção sobre o Cibercrime. A 

maioria dos cibercrimes é julgada sob esta lei e tem as sanções mais pesadas: pena de 

prisão até cinco anos ou multa até 20.000 CYP, ou ambos (ENISA, 2011). 

O Office for Combating Cybercrime é a entidade oficial do Chipre responsável por 

combater o cibercrime. 

4.6. Dinamarca 

Uma nova lei sobre tecnologias de informação foi implementada na Dinamarca em 

Maio de 2004, contudo ainda não há leis específicas relacionadas com o cibercrime.  

No entanto, o código penal dinamarquês inclui vários artigos que podem ser aplicados 

ao cibercrime, dos quais se destacam o artigo 169.º-a, relativo a dinheiro electrónico 

falso; o 193.º sobre grande perturbação nos meios de comunicação públicos; o 263.º-2 

relativo ao acesso ilegal a informação ou programas de computador; os artigos 263.º-a e 

301.º-a sobre uso indevido, venda, etc., de códigos de acesso a determinados sistemas 

de informação; o 279.º-a sobre modificar ou apagar programas de computador com o 

objectivo de obter lucros ilegais, e o artigo 301.º sobre uso indevido, produção, etc. de 

identificação de informação de meios de pagamentos de outros ou de números de 

cartões de crédito.  

O artigo 263.º-2, relativo ao acesso ilegal a informação ou programas de computador, 

estabelece que qualquer pessoa que ilegalmente obtenha acesso a informação de outra 

ou a programas destinados ao uso num sistema de processamento de dados deve ser 

punida com uma multa ou pena de prisão até um ano e seis meses.  

O artigo 193.º determina que qualquer pessoa que, ilegalmente, cause grandes 

perturbações na operação dos meios de comunicação públicos, ou dos serviços públicos 

de correio, telefone e telegramas, das instalações de rádio e televisão, dos sistemas de 

informação ou de instalações para o abastecimento público de água, gás, electricidade 

ou aquecimento, deve ser punida com pena de prisão até seis anos ou multa. 

O governo dinamarquês promove muitas campanhas de sensibilização dos cidadãos e 

das autoridades para saberem como agir em caso de sofrerem algum tipo de cibercrime, 

bem como sobre os cuidados a ter para não serem alvos fáceis (ENISA, 2011). 
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4.7. Eslováquia 

Em eslovaco cibercrime diz-se pocítacovej kriminalite. A Eslováquia não tem leis 

nacionais relativas ao cibercrime, regendo-se pelas leis da União Europeia. O artigo 

257.º-a do Código Penal abrange, contudo, os danos e o mau uso dos registos sobre os 

portadores de informação, compreende assim o que está definido – e é aplicado no país 

– nos artigos 2.º a 7.º da Convenção sobre o Cibercrime (Goodman, Brenner, 2002). 

4.8. Eslovénia 

A Eslovénia não tem uma definição de cibercrime no seu Código Penal, embora tenha 

diversas leis associadas ao cibercrime, seja no que diz respeito à forma como os crimes 

são cometidos (via internet) ou por estarem directamente relacionados com a internet. A 

Eslovénia ratificou a Convenção sobre o Cibercrime e esta já foi transposta para as leis 

nacionais.  

No Código Penal do país, o cibercrime aparece relacionado com os seguintes crimes: 

artigo 110.º – "Incentivo e glorificação pública de actividades terroristas"; artigo 143.º – 

"Abuso de dados pessoais"; artigo 148.º – "Violação dos direitos de autor"; artigo 149.º 

– "Violação dos direitos de autor e direitos relacionados"; artigo 173.º-a – "Aliciamento 

de pessoas com menos de quinze anos para fins sexuais"; artigo 176.º – "Apresentar, 

produzir, possuir e distribuir material pornográfico"; artigo 212.º – "Organização de 

pirâmides e organizações ilegais de jogo"; artigo 221.º – "Ataque a sistemas de 

informação"; artigo 237.º – "Abuso dos sistemas de informação"; artigo 239.º – "Abuso 

de instrumentos financeiros de mercado"; artigo 247.º – "Uso de um meio contrafeito de 

pagamento que não seja em dinheiro" e o artigo 297.º – "Incentivo público a ódios, 

violência ou intolerância" (Slovenian Criminal Code, 2005). 

As penas para os artigos referidos variam conforme os crimes são considerados mais ou 

menos graves. Para os crimes menos graves, na sua maioria, as penas vão "até três anos 

de prisão", enquanto para os mais graves vão "até cinco anos de prisão”. As excepções 

mais claras são as penas do artigo 110.º – "Incentivo e glorificação pública de 

actividades terroristas", que variam entre um e dez anos; e a do artigo 212.º – 

"Organização de pirâmides e organizações ilegais de jogo", que variam entre um e oito 

anos. 
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4.9. Espanha 

Não existe uma definição nacional de cibercrime. A legislação nacional refere-se aos 

tratados europeus e convenções assinados nesta matéria da seguinte forma: "Conclusões 

do Conselho de 26 de Abril de 2010 sobre Plano de Acção Contra o Cibercrime" e 

"Conclusões da Presidência sobre a Conferência de Cibercrime que teve lugar a 12-13 

de Abril 2011 em Budapeste" ("Conclusão Budapeste"). 

Relativamente à legislação nacional espanhola, depois da última reforma o Código 

Penal diz especificamente no preâmbulo: «Crimes informáticos – para além das 

mudanças no que concerne ao respeito da protecção penal da propriedade intelectual, 

outro aspecto importante presente na reforma têm a ver com o que a própria reforma 

denomina como "crimes informáticos".»  

No âmbito da chamada criminalidade informática, para completar a decisão 

2005/222/JHA, de 24 de Fevereiro de 2005, sobre ataques contra sistemas de 

informação, foi decidido separar as condutas puníveis em duas secções diferentes, por 

se tratar de bens jurídicos diferentes.  

Na primeira secção estão incluídas as condutas que envolvem danos, deterioração, 

alteração, supressão ou formas de tornar inacessíveis os dados informáticos ou 

programas de terceiros, assim como condutas que dificultem ou interrompam o 

funcionamento de um sistema informático alheio.  

A segunda refere-se à descoberta e revelação de segredos, onde está compreendido o 

acesso não autorizado, incluindo a violação de medidas de segurança, de dados ou de 

software contidos num sistema ou em parte dele. 

 Ainda no que se refere a "crimes informáticos" mas tendo por objecto o "acesso a 

sistemas", foi introduzido um novo artigo, o 197.º-3, onde se estabelece que "quem, por 

qualquer meio ou processo, e vulnerabilizando as medidas de segurança existentes para 

prevenir acesso não autorizado, aceda sem autorização a dados ou programas 

informáticos dentro dum sistema informático ou de uma parte do sistema ou permaneça 

dentro do mesmo contra a vontade daqueles que têm o legítimo direito de excluí-lo, será 

punido com pena de prisão de seis meses a dois anos. Quando, em conformidade com o 

disposto no artigo 31.º-bis uma pessoa jurídica seja responsável pelas infracções 

previstas neste artigo, deve ser obrigada a pagar uma multa de seis meses a dois anos. 
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Atendendo às regras estabelecidas no artigo 66.º-bis, juízes e tribunais poderão também 

impor as sanções previstas nas alíneas b) a g) do n.º 7 do artigo 33.º". 

Tipifica-se a intromissão em sistemas externos de uma forma clara e expressa, 

complementando o que já estava estabelecido no documento 197.º-2. No entanto, pune-

se apenas a entrada no sistema, quer se produzam ou não danos ou prejuízos aos direitos 

do proprietário do sistema atacado. Segundo especialistas, o problema é o que se 

entende por aceder a dados ou programas informáticos contidos num sistema. 

Entroncam também nesta questão os procedimentos que modificam páginas Web, 

aproveitando-se as vulnerabilidades das mesmas. Esclarecem os especialistas que "só 

decorrido um certo período será possível verificar se esta medida contribui ou não para 

melhorar a segurança informática, visto que, de uma maneira geral, a forma de 

comprovar vulnerabilidades é submetendo os sistemas a determinadas provas". 

No que se refere às fraudes, também foi adicionada uma secção ao artigo 284.º-2 do 

Código Penal: 

"1. Cometem fraude aqueles que, com objectivo de lucrar, distorçam a verdade o 

suficiente para induzir em erro outra pessoa, levando-a a realizar um acto que a 

prejudique a si ou a outros. 

2. Também são culpados de fraude: 

a) Aqueles que, com objectivo do lucrar e servindo-se de alguma manipulação 

informática ou artifício semelhante, consigam uma transferência, não consentida, de 

qualquer activo financeiro em detrimento de outro. 

b) Aqueles que fabricarem, introduzirem, possuírem ou facilitarem programas 

informáticos específicos para cometer as fraudes previstas neste artigo". 

Este artigo penaliza a programação de aplicações que permitam a prática de fraudes, 

assim como a sua disseminação e até a sua posse, mesmo que esta não tenha sido 

utilizada. Contudo, os programas devem estar especificamente desenhados para cometer 

este tipo de crimes, porque se tiverem outros usos ou fins a conduta não será punível 

(destaca-se o caso dos chips das consolas). 

No que concerne a danos, foi alterado o artigo 264.º, de forma a albergar os danos 

causados a sistemas informáticos: 
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"1. Aquele que por qualquer meio, sem autorização e de uma forma grave apague, 

danifique, deteriore, altere, suprima ou faça com que fiquem inacessíveis dados, 

programas ou documentos electrónicos de outros, quando o resultado for grave, será 

punido com uma pena de prisão de seis meses a dois anos. 

2. Quem por qualquer meio, sem estar autorizado e de forma grave obstruir ou 

interromper o funcionamento de um sistema informático externo, introduzindo, 

transmitindo, danificando, apagando, deteriorando, alterando, suprimindo ou tornando 

inacessíveis os dados informáticos, quando o resultado produzido for grave, será punido 

com uma pena de prisão de seis meses a três anos" (Código Penal Español, 2011). 

Este artigo pune tanto a destruição de informação como os ataques que impedem um 

sistema de funcionar correctamente. Têm sido levantadas algumas dúvidas quanto ao 

significado jurídico de "o resultado produzido for grave", porque caberá unicamente ao 

juiz decidir o que é ou não grave e, dado que as provas deste tipo de crimes são difíceis 

de compilar, os resultados dos julgamentos destes crimes podem não ser sempre os mais 

adequados.  

4.10. Estónia  

A Estónia tem diferentes leis que compreendem o cibercrime. É o caso da Lei das 

Comunicações Electrónicas, a Lei dos Serviços da Sociedade de Informação, a Lei da 

Protecção de Dados e a Lei da Informação Pública. O Código Penal, que entrou em 

vigor em Setembro de 2002, é contudo a lei com maior peso no combate ao cibercrime 

no país. 

O artigo 206.º do Código Penal, sobre a danificação de computadores, estabelece que: 

1) Substituir ilegalmente, excluir, danificar ou bloquear dados ou programas num 

computador causando danos significativos; ou a entrada ilegal de dados ou 

programas num computador causando danos significativos, deve ser punido com 

uma multa ou pena de prisão até um ano. 

2) O mesmo crime, se cometido com a intenção de interferir com o trabalho de um 

computador ou um sistema de telecomunicações, deve ser punido com uma 

multa ou pena de prisão até três anos. 
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O artigo 207.º determina que danificar ou obstruir a conexão a uma rede de 

computadores deve ser punido com uma multa. 

Relativamente à disseminação de vírus informáticos, o artigo 208.º estabelece que: 

1) Disseminar um vírus é punível com uma multa ou pena de prisão até um ano. 

2) Se cometer o mesmo crime: 

a. Pelo menos duas vezes, ou 

b. De uma maneira que cause danos significativos, 

deve ser punido com uma multa ou até três anos de prisão. 

O artigo 213.º, sobre fraudes relacionadas com computador, estabelece que uma pessoa 

que recebe benefícios com a entrada, substituição, eliminação ou bloqueio de um 

programa de computador ou de dados, ou que interfira com uma operação de 

processamento de dados e a partir daí influencie o resultado da operação de 

processamento de dados, deve ser punido com uma multa ou pena de prisão até cinco 

anos. 

As disposições sobre a utilização ilegal de um computador, um sistema de computador 

ou uma rede de computadores encontram-se estabelecidas no artigo 217.º: 

1) A utilização ilegal de um computador, um sistema de computador ou uma rede 

de computadores de maneira a remover um código, palavra-passe ou outra 

medida de protecção, deve ser punida com uma multa. 

2) Se o mesmo acto: 

a. Causar danos significativos, ou 

b. For cometido usando um segredo de Estado ou um computador, um 

sistema de computador ou uma rede de computadores que contenha 

informação prescrita para uso oficial, 

deve ser punido com uma multa ou pena de prisão até três anos. 

O artigo 284.º, sobre a entrega de códigos de protecção, determina que entregar 

ilegalmente códigos de protecção de um computador, de um sistema de computadores 

ou de uma rede de computadores, se for cometido com o propósito de obter ganhos 

pessoais e de uma forma que cause danos significativos ou que resulte noutras 
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consequências graves, deve ser punido com multa ou pena de prisão até três anos 

(Goodman, Brenner, 2002). 

O Parlamento da Estónia aprovou medidas de desenvolvimento da polícia criminal até 

2018, com o objectivo de que a luta ao cibercrime se foque na prevenção contra o abuso 

sexual de menores, nas fraudes através de computadores e na disseminação de vírus 

informáticos. A Estónia alberga a Cooperative Cyber Defence Center of Excellence 

(CCD COE) da NATO, desde que esta foi criada em 2008 (Laurant, 2010). 

4.11. Finlândia  

O Ministério da Defesa da Finlândia tem um grupo de investigação responsável por 

produzir uma estratégia nacional de combate aos crimes e ameaças cibernéticos. 

Enquanto a nova estratégia nacional não está concluída, os cibercrimes continuam a ser 

punidos de acordo com o Código Penal do país. 

A secção 9-a, do capítulo 34, referente à criminalização por má utilização de um 

computador, estabelece que uma pessoa que, a fim de causar danos a um processador 

automático de dados, a um sistema de dados em funcionamento ou a um sistema de 

telecomunicações, 

1) Produzir ou tornar acessível um programa de computador; ou um conjunto de 

instruções de programação desenhadas para danificar um processador 

automático de dados, ou um sistema de dados em funcionamento, ou um sistema 

de telecomunicações; ou para danificar dados ou software contidos nesse 

sistema; ou distribuir um destes programas ou conjunto de instruções, ou 

2) Tornar acessíveis linhas para a produção de um programa de computador ou um 

conjunto de instruções de programação; ou distribuir estas indicações, deve ser 

punido, a não ser que uma pena igualmente severa ou mais severa esteja noutra 

lei, por crimes de má utilização de um computador com uma multa ou pena de 

prisão até dois anos.  

A secção número 1 do capítulo 35 refere-se à criminalização dos danos causados, 

estabelecendo que: 
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1) Quem injustificadamente destrói ou danifica a propriedade de outro deve ser 

criminalmente punido pelos danos causados com uma multa ou pena de prisão 

até dois anos. 

2) Quem também, a fim de prejudicar outro, injustificadamente destrói, desfigura, 

oculta ou esconde dados gravados num dispositivo de informação, deve ser 

criminalmente punido por danos causados. 

No que concerne a fraude, a secção número 1, do capítulo 36, determina que: 

1) Quem, a fim de obter vantagem financeira ilícita para si ou para outro, ou com 

objectivo de enganar, ludibria alguém ou tira proveito de um erro de outra 

pessoa levando-a e/ou impedindo-a de fazer qualquer coisa e dessa maneira 

provoque perdas económicas à pessoa em causa ou a outra que disponha dos 

benefícios da primeira, deve ser punido com pena por fraude a uma multa ou a 

prisão até dois anos. 

2) Quem, com as intenções referidas no ponto 1, introduza, altere, destrua ou 

apague dados; ou de qualquer maneira interfira com a operação de um sistema 

de dados; falsifique o resultado final de um processamento de dados, e desta 

maneira provoque perdas financeiras a outra pessoa, também deve ser punida 

por fraude. 

3) Uma tentativa também é punível. 

O capítulo 38, sobre crimes relacionados com dados e comunicações, é o que cobre 

mais extensamente os cibercrimes (secção 1 a 9). 

A secção número 1, referente à transgressão de segredos, estabelece que uma pessoa 

que viola a obrigação de manter um segredo previsto por uma lei, ou por um decreto, ou 

especificamente ordenados por uma autoridade em virtude de uma lei: 

1) Revela informações que deviam ser mantidas em segredo e das quais tomou 

conhecimento em virtude da sua posição ou tarefa, ou no cumprimento de um 

dever; ou  

2) Utiliza a informação contida nesse segredo para ganho pessoal ou de outra 

pessoa, deve ser punida, a não ser que o crime possa ser punido nos termos do 

capítulo 40, secção 5, por transgressão de segredos, com uma multa ou com 

pena de prisão até um ano. 
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 A secção número 2 refere-se à violação de segredos e estabelece que: 

1) Se a violação do segredo, tendo em conta o significado do acto, diz respeito à 

protecção de privacidade ou de confidencialidade, ou de outras circunstâncias 

relevantes, é insignificante quando avaliado como um todo, o réu deve ser 

punido com uma multa. 

2) Uma pessoa também deve ser punida por violação de segredo se tiver violado a 

obrigação de manter um segredo previsto na secção 1, e quando é 

especificamente definido que tal violação é punível como violação de segredos. 

A intercepção de mensagens vem referida na secção 3: 

1) Uma pessoa que ilegalmente 

a. Abra uma carta ou qualquer outra comunicação fechada endereçada a 

terceiro; aceda ao conteúdo de um email ou de outra mensagem gravada 

protegida de estranhos; ou 

b. Obtenha informação sobre o conteúdo de um telefonema; telegrama; 

transmissão de texto, imagens ou dados; ou outra telemensagem 

comparável; ou de transmissão ou recepção de uma mensagem desse 

tipo, deve ser punida com uma multa ou pena de prisão até um ano. 

2) A tentativa é punida. 

A secção 4 é sobre o agravamento da intercepção de mensagens, estabelecendo: 

1) Se na intercepção da mensagem 

a. O acusado cometer um delito ao utilizar a sua posição no serviço de uma 

empresa de telecomunicações, como previsto na Lei de Protecção de 

Privacidade e Protecção de Dados nas Telecomunicações (565/1999) ou 

de outro cargo de confiança; 

b. O acusado cometer um delito ao utilizar um programa de computador ou 

um aparelho especialmente desenhado para cometer o crime ou o alterar 

para o efeito; ou 

c. A mensagem objecto do crime tiver um conteúdo especialmente 

confidencial; ou o acto constituir uma grave violação da protecção de 

privacidade, e a intercepção da mensagem é agravada quando avaliada 
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como um todo, o acusado deve ser punido com pena de prisão até três 

anos. 

2) A tentativa é punível. 

A secção número 5, sobre interferência, estabelece que quem interferir na operação de 

um dispositivo utilizado em correios, telecomunicações ou rádio, ao transmitir 

maliciosamente mensagens que interceptou por rádio ou por canais de 

telecomunicações, ou de outra maneira comparavelmente ilegal, ou interferir com o 

correio, telecomunicações ou rádio, deve ser punido com uma multa ou pena de prisão 

até dois anos. 

A secção número 6 diz respeito à interferência agravada e determina que, se numa 

interferência: 

1) O acusado comete o crime usando a sua posição no serviço de uma instituição 

referida na Lei das Telecomunicações, num operador de cabo referido na Lei de 

Transmissão de Cabos, ou numa instituição pública de radiodifusão, ou a sua 

posição especial de confiança; 

2) O acusado impede ou interfere com a transmissão por rádio de sinal de socorro 

ou de outras telecomunicações; ou com transmissões por rádio feitas com o 

intuito de proteger uma vida humana; e a interferência é agravada quando 

avaliada como um todo, deve ser punido com pena de prisão no mínimo de 

quatro meses e no máximo quatro anos. 

Relativamente a pequenas interferências, a secção 7 estabelece que, tendo em conta a 

sua natureza, extensão ou outras circunstâncias do crime, se a interferência tem um 

significado pouco relevante quando avaliada como um todo, deve ser punida com uma 

multa.  

A entrada forçada num computador está prevista na secção 8, na qual é determinado: 

1) Quem, utilizando um código de acesso não autorizado ou de qualquer outra 

maneira, force ilegalmente a entrada num sistema de computador onde os dados 

estão a ser processados, armazenados ou transmitidos electronicamente ou em 

correspondência de qualquer forma técnica, ou numa parte separada protegida 

desse sistema, deve ser condenado a uma multa ou pena de prisão até um ano. 
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2) Também deve ser condenado por entrada forçada num computador quem, sem 

invadir o sistema do computador ou uma parte dele, usando um dispositivo 

técnico ilegal, obtém informação contida no sistema de computador referido no 

ponto 1. 

3) A tentativa também é punida. 

4) Esta secção aplica-se apenas a crimes que não estejam sujeitos a uma pena igual 

ou superior contida noutra lei. 

A secção 9, sobre a violação da protecção de dados, estabelece que quem 

intencionalmente ou por negligência 

1) Processa dados pessoais, em violação das disposições da Lei de Dados Pessoais 

(53/1999), sobre a exclusividade dos objectivos; os pré-requisitos gerais para o 

processamento; a necessidade e integridade dos dados; os dados confidenciais; 

códigos de identificação; ou processamento de dados pessoais para fins 

específicos; ou viole uma disposição específica sobre o processamento de dados 

pessoais; 

2) Ao dar informações falsas ou enganadoras impedir ou tentar impedir a pessoa 

em causa de usar o seu direito de inspecção; ou 

3) Transmite dados pessoais para Estados fora da União Europeia ou do Espaço 

Económico Europeu, em violação com o capítulo cinco da Lei de Dados 

Pessoais, e assim viole a privacidade da pessoa em causa ou lhe cause qualquer 

outro dano ou inconveniência significativa, deve ser punido com uma multa ou 

com pena de prisão até um ano (Goodman, Brenner, 2002). 

 

4.12. França 

Desde 1993 que a França tem no seu Código Penal disposições referentes ao cibercrime. 

O Capítulo III, sobre ataques a sistemas de processamento de dados automáticos, 

estabelece: 

Artigo 323.º-1 – O acesso ou permanência fraudulenta dentro de um sistema de 

processamento de dados automáticos, ou em parte dele, deve ser punido com uma pena 

de prisão até dois anos e uma multa de 30.000 euros. 
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 Quando este crime originar a supressão ou modificação dos dados contidos nesse 

sistema ou alterar qualquer função desse sistema, a sentença deverá ser de pena de 

prisão até três anos e uma multa de 45.000 euros. 

Artigo 323.º-2 – Obstruir ou interferir com o funcionamento de um sistema de 

processamento de dados automático deve ser punido com pena de prisão até cinco anos 

e uma multa 75.000 euros. 

Artigo 323.º-3 – A introdução fraudulenta de dados num sistema de processamento de 

dados automático e a supressão ou modificação de dados nele contidos devem ser 

punidos com uma pena de prisão até cinco anos e uma multa 75.000 euros. 

Artigo 323.º-3-1 – Quem fraudulentamente, e sem um motivo legítimo, importar, 

possuir, oferecer, vender ou tornar acessível qualquer equipamento, ferramenta, 

programa de computador ou qualquer dado desenhado ou adaptado particularmente para 

cometer um crime, ou mais infracções previstas pelos artigos 323.º-1 a 323.º-3, deve ser 

punido com sentenças previstas para crimes em preparação ou com a pena mais pesada 

para o crime cometido. 

Artigo 323.º-4 – A participação num grupo ou numa conspiração criada com o intuito 

de preparar um crime previsto nos artigos 323.º-1 a 323.º-3, demonstrado por uma ou 

mais acções, deve ser punido com as sentenças previstas para crimes em preparação ou 

com a pena mais pesada para o crime cometido (Goodman, Brenner, 2002). 

Em 2004 foi produzida a Lei 2004-575 sobre confiança na economia digital, que 

concerne à liberdade de comunicação em linha, comércio electrónico, segurança na 

economia digital, desenvolvimento da tecnologia da informação e das comunicações e 

dos sistemas de satélites. Mais recentemente, durante o ano de 2011, a comummente 

designada Lei Loppsi 2 (Loi d'Orientation et de Programmation pour la Performence de 

la Sécurité Intérieure) foi aprovada pela Assembleia-Geral francesa (EDRi-gram, 2011). 

A lei actualmente em vigor abrange um conjunto de domínios de segurança e exige ISPs 

para bloquear sites que contenham material relacionado com pornografia infantil. A 

nova (Lei Loppsi 2) determina que deixará de ser necessária à polícia autorização 

judicial para realizar aquelas acções. A lei também conferirá à polícia poder para 

instalar spywares em computadores remotos (mas sob controlo judicial) e autoriza a 

videovigilância generalizada nos espaços públicos. A lei tem sido altamente contestada 
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por, segundo os queixosos, ir contra os direitos e liberdades da população e contra a 

Constituição francesa (Wilson, 2009). 

4.13. Grécia 

O Código Penal grego tem quatro artigos que se referem aos crimes cometidos com 

computadores: 370.º-B, 370.º-C, 381.º e 386.º-A. A Lei 1805/1988 também se aplica ao 

cibercrime.  

O artigo 370.º-C do Código Penal estabelece que quem obtenha acesso a dados 

registados num computador ou num aparelho externo do computador ou transmitir por 

sistemas de telecomunicações será punido com pena de prisão até três meses ou com 

uma multa, tendo por base que estes crimes foram cometidos sem autorização e 

violando especialmente as proibições ou as medidas de segurança tomadas pelo 

proprietário legal. Se o crime influenciar as relações internacionais ou a segurança 

nacional será punido de acordo com o artigo 148.º. Se o criminoso estiver ao serviço do 

proprietário dos dados, o acto do parágrafo anterior será punido apenas se tiver sido 

expressamente proibido por regras internas ou por uma decisão escrita do proprietário 

dos dados ou de um funcionário com competência para tal.  

Ao abrigo deste artigo, são normalmente abrangidos crimes relacionados com o acesso 

não autorizado a informação, modificação de informação, negação de serviço, 

comprometimento de uma conta, tentativa de intromissão, acesso não autorizado a 

sistemas de informação. As penas variam entre multas de 29 a 15.000 euros ou a prisão 

até três meses. 

O artigo 370.º-B estabelece que o acesso não autorizado e o acesso continuado a dados 

secretos de um sistema de computador são puníveis com pena de prisão entre três meses 

e cinco anos. Por norma, são condenados com base neste artigo os crimes de 

comprometimento de uma conta e tentativa de intromissão. 

O artigo 381.º refere-se a crimes como envio/criação de códigos maliciosos, acesso não 

autorizado e modificação de informação. Diz o artigo que danificar intencionalmente 

propriedade alheia (incluindo dados electrónicos), integralmente ou em parte, ou de 

qualquer maneira impedir a sua utilização, deve ser punido com pena de prisão até dois 

anos.  
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O artigo 386.º-A estabelece que tentar obter benefícios, para si ou para outro, causando 

danos a outro através da perturbação dos dados do computador, seja por executar 

incorrectamente um programa ou por usar dados errados ou incompletos ou por 

danificar os dados de qualquer outra forma, dever ser punido com pena de prisão até 

dois anos. Se o criminoso cometer uma fraude (pelo uso de códigos maliciosos), por 

hábito ou como profissão, e os custos dos danos forem superiores a 15.000 euros ou os 

danos causados pelo código malicioso forem superiores a 73.000 euros, então o máximo 

da pena aumenta para prisão até dez anos. O uso de um código malicioso é o crime mais 

vezes punível sob este artigo (Markopoulou, 2008).  

4.14. Holanda 

O parlamento holandês promulgou em Maio de 2006 nova legislação sobre o 

cibercrime.  

O artigo 138.º-a do Código Penal estabelece que qualquer pessoa que intencionalmente 

e ilegalmente aceda a uma sistema automático de armazenamento ou processamento de 

dados, ou a parte desse sistema, deve ser culpado de atacar um computador, sujeitando-

se a pena de prisão até seis meses ou multa de 10.000 guilders11.  

Crimes como hacking são punidos de acordo com este artigo, enquanto as ofensas 

relacionadas com hacking – como copiar, escutar ou gravar dados depois de aceder ao 

computador – são punidas de acordo com o artigo 138.º-a parágrafo 2 (Stol, Leukfeldt, 

Domenie, 2010). 

A intercepção ilegal é punida de acordo com o artigo 139.º-c e inclui a intercepção de 

comunicações públicas, transferência de dados para sistemas de computadores, 

intercepção de dados entre um computador e um teclado ou a radiação residual de um 

ecrã de computador. A interferência de dados é punida de acordo com o artigo 350.º-a e 

a interferência de sistemas de acordo com os artigos 161.º-sexties, artigo 351.º-e 351.º-

bis e o artigo 318.º-b. A má utilização de dispositivos é punida de acordo com os artigos 

139.º-d parágrafos 2 e 3 e 161.º-sexteis parágrafo 2 (Koops, 2010). 

Causar uma perturbação num sistema intencionalmente ou inadvertidamente é punido 

de acordo com o artigo 161.º, parágrafo 6 e 7, enquanto destruir dados intencionalmente 

ou inadvertidamente é punível de acordo com os artigos 350.º-a e 350.º-b; instalar 
                                                           
11

 Não se encontrou uma versão actualizada que contenha o valor das multas em euros 
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equipamentos de gravação, escuta ou monitorização é punido de acordo com o artigo 

139.º-d (Stol, Leukfeldt, Domenie, 2010). 

As fraudes relacionadas com o computador são punidas de acordo com os artigos de 

fraude ou de obtenção de serviços ou propriedade sob falsos pretextos, como o artigo 

226.º, que pune estes crimes com pena de prisão até quatro anos. Outros crimes em que 

a fraude por computador está abrangida são a extorsão (artigo 317.º), a chantagem 

(artigo 318.º) e a falsificação (artigo 225.º). Infringir os direitos de autor e os direitos 

relacionados é punível de acordo com o artigo 31.º da Lei dos Direitos de Autor (Koops, 

2010). 

A pornografia infantil é punida de acordo com o artigo 240.º-b sobre distribuição de 

pornografia infantil (que pode ser feita a partir de spam, websites, grupos, chats ou 

discos virtuais). Apesar de os crimes de ódio não estarem referidos no Código Penal, há 

várias ofensas que se aplicam, como a blasfémia (punida de acordo com o artigo 147.º e 

147.º-a) e a discriminação (punível de acordo com os artigos 137.º-c, 137.º-d, 137.º-e, 

137.º-f e 137.º-g) (Stol, Leukfeldt, Domenie, 2010). 

4.15. Hungria 

Apesar de existir uma Lei de Comunicação da Informação, e excluindo as cooperações 

internacionais em termos de leis, a Hungria criminaliza o cibercrime através do seu 

Código Penal. 

Dentro da secção sobre conduta criminosa para invasão de sistemas de computadores e 

dados de computadores, o artigo 300.º-C estabelece que: 

1) Qualquer pessoa que obtenha acesso não autorizado a sistemas de computador 

ou a uma rede, comprometendo ou defraudando a integridade da protecção do 

sistema de computador ou do aparelho; ou substitua ou infrinja os seus 

privilégios de utilizador, deve ser punida com pena de prisão até um ano, serviço 

comunitário ou multa. 

2) Qualquer pessoa que 

a. Sem permissão altere, danifique ou apague dados armazenados, 

processados ou transmitidos a uma sistema de computador ou rede, ou 

que nega o acesso ao seu utilizador legitimo, 
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b. Sem autorização acrescenta, transmite, altera, danifica, apaga qualquer 

dado, ou usa outros meios para corromper o uso de um sistema de 

computador ou rede, deve ser punida com pena de prisão até dois anos, 

serviço comunitário ou multa. 

3) Qualquer pessoa que, para obter ganhos ou vantagens financeiras, 

a. Altere, danifique ou apague dados armazenados, processados ou 

transmitidos a uma sistema de computador ou rede, ou que negue o 

acesso ao seu utilizador legítimo, 

b. Acrescente, transmita, altere, danifique, apague qualquer dado, ou use 

outros meios para corromper o uso de um sistema de computador ou 

rede, deve ser punido com pena de prisão até três anos. 

4) A pena para o crime definido na sub-secção 3) deve ser 

a. Prisão de um a cinco anos se causar danos consideráveis; 

b. Prisão de dois a oito anos se causar danos substanciais; 

c. Prisão de cinco a dez anos se causar danos particularmente substanciais. 

Dentro da secção sobre comprometer ou defraudar a integridade de um sistema ou 

aparelho de computador protegido, o artigo 300.º-E estabelece: 

1) Quem, pela prática dos crimes definidos na artigo 300.º-C,  

a. Criar, 

b. Obtiver, 

c. Distribuir ou trocar, ou de qualquer outra forma torne acessível  

software, palavras-passe, códigos de entrada, ou qualquer outro dado que permita entrar 

num sistema de computador ou rede, deve ser punido com pena de prisão até dois anos, 

serviço comunitário ou multa. 

2) Quem, pela prática dos crimes definidos no artigo 300.º-C, transmita o seu 

conhecimento económico, técnico ou organizacional a outra pessoa para a 

criação de um software, palavras-passe, códigos de entrada, ou qualquer outro 

dado que permita o acesso a um sistema de computador ou rede, deve ser punido 

de acordo com a subsecção 1). 

3) No caso do parágrafo a) da subsecção 1), quem confesse às autoridades o seu 

envolvimento na criação de um software, palavras-passe, códigos de entrada, ou 

qualquer outro dado que permita o acesso a um sistema de computador ou rede 
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de computadores completa antes que as autoridades tenham conhecimento destas 

actividades através das suas investigações, e se entregar estes produtos às 

autoridades e ajudar na identificação de outras pessoas envolvidas, deve ser 

absolvido (Goodman, Brenner, 2002). 

 

4.16. Irlanda 

Não existe uma definição de cibercrime na legislação irlandesa. Uma legislação sobre o 

cibercrime tem estado na agenda política com a iniciativa "Criminal Justice 

(Cybercrime and attacks against information systems) Bill", mas ainda não foi criada. 

Assim, os crimes baseados em computadores e os crimes auxiliados por computadores 

são punidos ao abrigo da Lei de Danos Criminais, de 1991 (Criminal Damage Act 1991) 

e da Lei de Justiça Penal (roubos e fraudes), de 2001 (Criminal Justice – Theft and 

Fraud Ofences – Act 2001). 

O artigo 5.º da Lei de Danos Criminais, referente ao acesso não autorizado de dados, diz 

que: 

1) Quem, sem desculpa legal, utiliza um computador 

a. No interior do Estado, com intenção de aceder a qualquer dado mantido 

quer dentro ou fora do país, ou: 

b. Fora do país com a intenção de aceder a qualquer dado que se encontra 

dentro do Estado, deve, quer tenha acedido ou não a qualquer dado, ser 

culpado de ofensa e passível de condenação a uma multa que não exceda 

as 500 libras, ou a pena de prisão que não exceda os 3 meses, ou a 

ambos. 

2) A Subsecção 1) é aplicável quer a pessoa tenha ou não a intenção de aceder a 

qualquer dado em particular, ou a qualquer categoria de dados, ou a dados 

mantidos por uma pessoa particular. 

Embora o artigo específico para crimes relacionados com o computador seja o 5.º, o 

artigo 2.º contempla os crimes relacionados com danos em propriedades, o que, segundo 

a definição legal de "propriedade", pode incluir crimes relacionados com dados.  

O artigo 9.º da Lei de Justiça Penal (roubos e fraudes), de 2001, relativo à utilização 

indevida do computador, estabelece que: 
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1) Quem desonestamente, seja dentro ou fora do Estado, utiliza ou faz com que seja 

utilizado um computador dentro do Estado com a intenção de lucrar, seja para si 

ou para outro, ou de causar prejuízo a outro, é culpado de uma ofensa. 

2) Quem for culpado de uma infracção nos termos desta secção é passível de ser 

acusado ou condenado a uma multa ou prisão por um período não superior a 10 

anos, ou ambos (ENISA, 2011). 

Esta nova lei veio introduzir dados que a anterior não contemplava. Destacando-se o 

facto de o criminoso não precisar de se encontrar no país para poder ser condenado. Por 

outro lado, a lei não define "computador", o que cria espaço de manobra para possíveis 

desenvolvimentos tecnológicos. O mesmo se passa com o termo "operate", do qual a lei 

não apresenta definição, deixando espaço para novas formas de crimes através dos 

computadores.  

Segundo as disposições desta lei, as autoridades policiais têm novos domínios para 

apoiar as investigações destes crimes, e os mandatos de busca garantidos na secção 48 

permitem-lhes aceder a qualquer computador numa casa que esteja a ser revistada, bem 

como solicitar aos seus ocupantes que forneçam as palavra-passe para que a polícia 

tenha acesso aos dados guardados no computador; podem ainda aceder a qualquer 

computador legalmente acessível na casa revistada (Ryan, Harbison, 2010).  

Foi publicado em Julho de 2010, pelo Comissário da Protecção de Dados ("DPC"), um 

código de conduta sobre violações de segurança de dados. Trata-se, contudo, apenas de 

um código para orientação, porque continua a não estar aprovado em forma de lei. 

O código prevê que, em caso de existir uma violação da segurança de dados, quem 

controla os dados deve informar de imediato as pessoas afectadas e, se for caso disso, 

informar outras organizações como a polícia e instituições financeiras. Afirma ainda 

que, se os dados estão altamente encriptados, a pessoa que os controla pode concluir que 

não existe qualquer risco para os dados, logo não há necessidade de informar as pessoas 

afectadas. 

Todos os casos de violação de segurança devem ser comunicados à DPC o mais 

rapidamente possível a partir do momento em que o controlador dos dados toma 

conhecimento do sucedido até dois dias úteis do incidente, a menos que a violação 

afecte menos de 100 pessoas e estas tenham sido prontamente informadas, e apenas se 
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os dados não estiverem relacionados com assuntos financeiros. A DPC pode exigir um 

relatório detalhado do incidente para poder realizar a sua própria investigação (Laurant, 

2010). 

4.17. Itália 

O Código Penal italiano possui diversos artigos que criminalizam o cibercrime.  

O artigo 615.º-ter sobre o acesso não autorizado a um computador ou a um sistema de 

telecomunicações estabelece que quem aceda sem autorização a um computador ou a 

um sistema de telecomunicações protegido por medidas de segurança; ou que 

permaneça no sistema contra, expressa ou implicitamente, a vontade daquele que tem 

direito de exclui-lo, deve ser punido com pena de prisão até três anos. 

A prisão será de um a cinco anos: 

1) Se o crime é cometido por um funcionário público ou de um serviço público, 

através do abuso de poder ou da violação dos deveres que concernem à sua 

função ou à do serviço; ou por uma pessoa que pratica – com ou sem licença – a 

profissão de detective particular; ou abusa da capacidade do operador do 

sistema. 

2) Se ao cometer o crime o réu usa violência sobre coisas ou pessoas, ou se ele 

estiver manifestamente armado. 

3) Se o crime causar a destruição ou danificar o sistema ou interromper o trabalho 

do sistema, quer parcial ou completamente, ou a destruição ou dano dos dados, 

da informação ou dos programas nele contidos. 

Caso os crimes cometidos referidos nos parágrafos 1 e 2 afectarem 

computadores ou sistemas de telecomunicações de interesse militar ou (afectar) 

a ordem pública, a segurança pública ou a defesa civil ou qualquer interesse 

público, a pena é – respectivamente – de um a cinco anos ou de três a oito anos 

de prisão. No caso previsto no primeiro parágrafo, o crime é passível de punição 

apenas depois de o acusado o ter cometido; os outros casos são tratados como 

"ex-officio". 

Relativamente à posse ilegal e difusão de códigos de acesso a computadores ou sistemas 

de telecomunicações, o artigo 615.º-quater estabelece que quem, a fim de obter lucro 

para si ou para outro ou que cause danos a terceiros, ilegalmente possua, reproduza, 
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propague, transmita ou distribua palavras-passe ou outros meios de aceder a um 

computador ou a um sistema de telecomunicações protegido por medidas de segurança; 

ou quem forneça informações ou instruções que se encaixem nos propósitos acima 

descritos, deve ser punido com pena de prisão até um ano ou com uma multa até 10 

milhões de liras12. 

A punição é de pena de prisão de um a dois anos ou de multa de 10 a 20 milhões de liras 

no caso de uma das circunstâncias [estar] enumerada nos pontos 1 e 2 do quarto 

parágrafo do artigo 617.º-quarter. 

Quanto à difusão de programas destinados a danificar ou a interromper um sistema de 

computador, o artigo 615.º-quinquies estabelece que quem propaga, transmite ou 

distribui um programa de computador – editado por si ou por outro – com o objectivo e 

o efeito de danificar um computador ou um sistema de telecomunicações, os dados ou 

os programas contidos ou pertinentes para ele, ou, mais, interrompa ou altere o 

programa enquanto está a funcionar, quer parcial ou completamente, deve ser punido 

com pena de prisão até dois anos e uma multa até 20 milhões de liras (Goodman, 

Brenner, 2002). 

Há contudo mais leis sobre a matéria além do Código Penal. São exemplo o decreto 

legislativo n.º 518 relativo à protecção jurídica de programas de computador; o decreto 

legislativo n.º 50 referente aos contratos negociados fora dos estabelecimentos 

comerciais; a lei n.º 675 sobre protecção de pessoas e de outros assuntos relativos ao 

tratamento de dados pessoais; decreto legislativo n.º 185 respeitante à protecção dos 

consumidores em matéria de contratos à distância; e a lei n.º 48, de 18 de Março de 

2008, que ratifica a Convenção sobre o Cibercrime. 

4.18. Letónia 

A Letónia adoptou um novo Código Penal em 1998. Os artigos relacionados com o 

cibercrime encontram-se no décimo capítulo, que se refere a crimes contra o segurança 

geral e ordem pública. 

A secção 241, sobre o acesso arbitrário a sistemas de computadores, estabelece que: 

                                                           
12

 Não se encontrou uma versão actualizada que contenha o valor das multas em euros 
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1) A uma pessoa que cometa o acesso arbitrário a um sistema de computador 

automatizado, se a oportunidade de um estranho de adquirir informação 

disponível no sistema é motivada, deve ser aplicada uma sentença de pena de 

detenção sobre custódia ou uma multa que não exceda 80 vezes o salário 

mínimo mensal. 

2) Se uma pessoa que comete os mesmos actos, violar o sistema de protecção do 

sistema de software do computador ou aceder a linhas de comunicação a que 

está associada, a pena deverá ser de prisão até um ano ou uma multa que não 

exceda 150 vezes o salário mínimo mensal. 

A secção 242, sobre a aquisição não autorizada de software de computador, determina 

que: 

1) A uma pessoa que realiza uma cópia não autorizada de um software, ficheiros ou 

bases de dados armazenados na memória de um sistema de computador, e se é 

causado um dano substancial, deve ser aplicada uma sentença de pena de 

detenção sobre custódia ou uma multa que não exceda 80 vezes o salário 

mínimo mensal. 

2) Se uma pessoa que comete os mesmos actos, perpetrar repetidamente, se violar o 

sistema de protecção do sistema do software do computador ou aceder a linhas 

de comunicação a que está associada, a pena deverá ser de prisão até dois anos 

ou uma multa que não exceda 150 vezes o salário mínimo mensal. 

A secção 243, sobre o dano de um software de computador, estabelece que uma pessoa 

que cometa a modificação, alteração, dano ou destruição, sem autorização, da 

informação armazenada num sistema automático baseado num computador; ou que, 

com conhecimento, introduz informações falsas no sistema automático; ou com 

conhecimento danifica ou destrói dispositivos de apoio, software ou protecção de 

sistemas, se causar danos substanciais, deve ser condenado a pena de prisão até cinco 

anos, ou a uma multa que não exceda 150 vezes o salário mínimo mensal. 

A secção 244, sobre disseminação de um vírus de computador, determina que: 

1) Quem dissemine um vírus de computador, ou seja, com conhecimento de que a 

disseminação de tais meios de programação causa destruição ou alteração não 

autorizada de um software ou a informação de um computador, danifica a 
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informação do equipamento, ou destrói os sistemas protegidos, ou introduz um 

novo tipo de vírus num software, deve ser punido com pena de prisão até quatro 

anos, ou uma multa que não exceda 200 vezes o salário mínimo mensal. 

2) Quem comete os mesmos crimes, se os danos causados são substanciais, deve 

ser punido com pena de prisão até 10 anos. 

A secção 245, sobre violação das disposições de segurança em matéria de sistemas de 

informação, estabelece que para quem viole as provisões em matéria de armazenamento 

e processamento de informação que foram formuladas de acordo com um sistema de 

informação ou de protecção; ou a violação de outras disposições de segurança em 

matéria de sistemas de informação, quando cometidas por uma pessoa responsável pelo 

cumprimento destas provisões, e se essa foi a razão do roubo, destruição ou danificação 

da informação; ou se outro dano substancial tiver sido causado, a pena deve ser de 

prisão até dois anos, ou serviço comunitário ou uma multa que não exceda 40 vezes o 

salário mínimo mensal (Goodman, Brenner, 2002). 

4.19. Lituânia 

O novo Código Penal da Lituânia foi adoptado Janeiro de 2003 e nele podem ser 

encontrados diversos artigos relacionados com o cibercrime. 

O artigo 196.º, sobre interferência ilegal de dados electrónicos, estabelece que: 

1) Uma pessoa que ilegalmente destrói, danifica, remove ou modifica um dado 

electrónico ou um equipamento técnico, software ou qualquer outro dado que 

seja restrito e que assim cause graves danos, deve ser punido com serviço 

comunitário, uma multa ou pena de prisão até dois anos. 

2) Uma pessoa que cometa o acto descrito no ponto 1 deste artigo em relação a 

dados electrónicos respeitantes a um sistema de informação estratégico para a 

segurança nacional ou de grande importância para o governo, a economia ou o 

sistema financeiro, deve ser punido com uma multa ou com pena de prisão até 

seis anos. 

 O artigo 197.º, sobre interferência ilegal de um sistema de informação, determina que: 
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1) Uma pessoa que ilegalmente perturbe ou termine uma operação de um sistema 

de informação causando assim um dano grave, deve ser punida com uma multa 

ou com pena de prisão até quatro anos. 

2) Quem cometer o acto descrito no ponto 1 deste artigo em relação a um sistema 

de informação estratégico para a segurança nacional ou de grande importância 

para o governo, a economia ou o sistema financeiro, deve ser punida com uma 

multa ou com pena de prisão até seis anos. 

O artigo 198.º-1, sobre o acesso ilegal a um sistema de informação, estabelece que: 

1) Uma pessoa que ilegalmente aceda a um sistema de informação danificando-lhe 

os meios de protecção, deve ser punida com serviço comunitário, multa ou pena 

de prisão até um ano. 

2) Uma pessoa que ilegalmente aceda a um sistema de informação de importância 

estratégica para a segurança nacional ou de grande importância para o governo, 

a economia ou o sistema financeiro, deve ser punida com uma multa ou com 

pena de prisão até três anos. 

O artigo 198.º-2, sobre disposição ilegal de equipamentos, software, códigos de acesso 

ou outros dados, determina que qualquer pessoa que ilegalmente manufacture, 

transporte, venda ou distribua equipamento ou software, assim como os códigos de 

acesso ou outros dados, directamente a uma pessoa que vá cometer um crime ou que os 

tenha adquirido com esse propósito, deve ser punido com serviço comunitário, multa ou 

prisão até três anos. 

Estão ainda relacionados com cibercrimes os artigos 192.º, sobre literatura, ciência, arte 

ou outro objecto relacionado com direitos de autor e da distribuição, transporte ou 

arquivamento ilegal de cópias; e o artigo 193.º, sobre informação dos direitos de autor e 

direitos relacionados com a modificação e destruição das obras. 

Todos os cibercrimes que tiverem uma pequena extensão devem ser punidos segundo o 

artigo 11.º-3) do código penal, com uma pena de prisão de um a três anos (Lithuania 

Criminal Code, 2008). 
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4.20. Luxemburgo 

A lei relativa ao reforço da luta contra o crime financeiro e o crime informático, de 15 

de Julho de 1993, contém uma secção sobre infracções com material informático 

(secção VI). 

O artigo 509.º-1 estabelece que quem fraudulentamente obtiver ou deter acesso, no todo 

ou em parte, a um sistema de processamento de dados, será punido com pena de prisão 

de dois meses a um ano ou multa de 10.000 a 250.000 LF13, ou ambos. 

A supressão ou modificação dos dados contidos no sistema ou a alteração da função do 

dito sistema, deve ser punida com pena de prisão de dois a quatro anos e com uma 

multa que pode variar entre os 50.000 e os 500.000 LF. 

Em 2011 foi aprovado, pelo ministro da Comunicação e Média, a criação de um 

Conselho de Segurança Cibernética – cuja missão é trabalhar num plano estratégico 

contras os ataques via internet – e de uma equipa governamental de resposta aos crimes 

ligados aos computadores ("Computer Emergency Response Team", CERT), que fica 

encarregue de resolver qualquer cibercrime nos sistemas de informação públicos 

(Goodman, Brenner, 2002).  

4.21. Malta 

O parlamento aprovou, em Janeiro de 2001, a Lei do Comércio Electrónico (Electronic 

Commerce Act), que adiciona uma nova secção ao Código Penal maltês, intitulada "Má 

utilização de um computador" (Computer Misuse). 

O artigo 337.º é sobre o acesso ilegal, ou uso, de informações. O artigo 337.º-C 

estabelece que: 

1) Uma pessoa que, sem autorização, faça um dos seguintes actos é culpada de um 

crime deste artigo: 

a. Utilize um computador ou outro dispositivo ou equipamento para aceder 

a dados, software ou documentos de apoio contidos nesse computador ou 

noutro computador, ou use, copie ou modifique esses dados, software ou 

documentos de apoio; 

                                                           
13

 Não se encontrou uma versão actualizada que contenha o valor das multas em euros 
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b. Disponibilize qualquer dado, software ou documento de apoio do 

computador em que se encontra, seja por tê-lo exibido ou disponibilizado 

de qualquer outra maneira; 

c. Copie qualquer dado, software ou documento de apoio para um 

dispositivo de armazenamento para além daquele em que está contido ou 

para um diferente local do dispositivo onde se encontra; 

d. Impeça ou dificulte o acesso a quaisquer dados, software ou documentos 

de apoio; 

e. Prejudique a operação de qualquer sistema ou software, ou a integridade 

ou fiabilidade dos dados; 

f. Tome posse ou use qualquer dado, software ou documento de apoio; 

g. Instale, mova, altere, apague, destrua, modifique ou acrescente dados, 

software ou documentos de apoio; 

h. Revele a palavra-passe ou qualquer outro meio de acesso, código de 

acesso ou outra informação de acesso a uma pessoa não autorizada; 

i. Utilize o código de acesso de outra pessoa, palavra-passe, nome de 

utilizador, email ou outros meios de acesso ou de informação 

identificativa de outra pessoa; 

j. Disponibilize qualquer dado, software ou documentos de apoio, a não ser 

que seja requerido no decorrer do seu trabalho ou por qualquer outra lei. 

2) Para a finalidade do presente subtítulo: 

a. Uma pessoa deve ser considerada como agindo sem autorização se não 

está devidamente autorizada pela pessoa responsável; 

b. Uma pessoa deve ser considerada como tendo direito se tiver autorizada 

a controlar as actividades definidas nos parágrafos a) a j) do sub-artículo 

1) ou dos parágrafos a) e b) do artigo 4 deste subtítulo.  

3) Para efeitos do sub-artigo 1): 

a. Uma pessoa deve ser considerada como tendo cometido um crime, 

independentemente de, no caso de alguma modificação, tal modificação 

tenha o intuito de ser permanente ou temporária; 

b. A forma como qualquer software ou dado é disponibilizado, ou em 

particular se ele é ou não representado de uma forma em que, no caso do 

software, este é capaz de ser executado; ou, no caso dos dados, estes são 

capazes de ser processados por um computador, é irrelevante. 
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4) Para efeitos da alínea f) do sub-artigo 1), uma pessoa que tenha em sua posse ou 

sob o seu controlo qualquer dado, software de computador ou documentos de 

apoio que não esteja autorizado a ter, deve ser considerado como tendo tomado 

posse dele. 

O artigo 337.º-D estabelece que qualquer pessoa que, sem autorização, cometer um dos 

seguintes actos, deve ser culpada de um crime previsto neste artigo: 

1) Modifique o equipamento de um computador ou forneça um já utilizado ou um 

com o intuito de ser utilizado num computador, sistema de computador ou numa 

rede computadores; 

2) Tome posse, danifique ou destrua um computador, sistema de computador, rede 

de computadores, ou equipamentos usados de um computador, ou com intenção 

de ser usado num computador, sistema de computador ou rede de computador; 

ou prejudicar o funcionamento de algum dos descritos acima. 

O artigo 337.º-F estabelece que os crimes e as penalizações: 

1) Sem prejuízo de qualquer outra pena estabelecida dentro deste subtítulo, 

qualquer pessoa que infringir qualquer das disposições presentes neste artigo, 

deve ser considerado culpado de um crime e punido com uma pena que não 

exceda 10.000 liri ou com pena de prisão até quatro anos, ou ambos. 

2) Sempre que esta infracção constitua um acto que de alguma forma prejudique a 

função ou actividade do governo; ou dificulte, prejudique ou interrompa de 

qualquer maneira o cumprimento de qualquer serviço público ou de utilidade 

pública, quer ou não esse serviço ou utilidade seja fornecida ou conduzida por 

qualquer entidade governamental, a pena dever ser aumentada para uma multa 

de não menos de 100 liri e não superior a 50.000 liri ou prisão de três meses a 

dez anos, ou ambos (Goodman, Brenner, 2002). 

 

4.22. Polónia 

Aquando da entrada da Polónia na União Europeia, em 2004, foram feitas reformas ao 

Código Penal, o que aumentou a lista de cibercrimes punidos no país. 

O artigo 267.º do Código Penal, sobre hacking, estabelece que: 
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1) Quem, sem estar autorizado a fazê-lo, adquira informações que não lhe estão 

destinadas, abrindo uma carta selada; ou acedendo a uma rede wireless que 

transmite informações; ou por transgressão electrónica, magnética ou de outra 

protecção especial, deve ser punido com uma multa, restrição das liberdades ou 

pena de prisão (privação da liberdade) até dois anos. 

2) A mesma pena será imposta a quem, em ordem a adquirir informação a que não 

está autorizado a aceder, instale ou use escutas, detecção visual ou outro 

equipamento especial. 

3) A mesma pena será imposta a quem transmita a outra pessoa as informações 

obtidas da maneira prevista nos parágrafos 1) ou 2) 

4) A prossecução do crime especificado nos parágrafos 1 a 3 deve ocorrer por 

pedido da pessoa atacada.  

O artigo 268.º, sobre interferência de dados, determina que: 

1) Quem, não sendo autorizado a fazê-lo, destrói, danifica, apaga ou altera 

informação essencial gravada, ou de outra maneira impede ou torna muito difícil 

para uma pessoa autorizada adquirir conhecimento dessa informação, deve ser 

punido com uma multa, uma restrição das liberdades ou pena de prisão (privação 

da liberdade) até dois anos. 

2) Se o crime especificado no ponto 1) disser respeito à gravação num suporte de 

informação electrónica, o acusado deve ser punido com pena de prisão (privação 

da liberdade) até três anos. 

3) Quem, ao cometer o crime especificado nos pontos 1) ou 2), causar perdas 

significativas ao proprietário, deve ser punido com pena de prisão (privação da 

liberdade) de três meses até cinco anos. 

4) A prossecução do crime especificado nos parágrafos 1-3 deve ocorrer por pedido 

da pessoa atacada.  

O artigo 269.º, sobre interferência de sistemas e má utilização de dispositivos, 

estabelece que: 

1) Quem destrói, apaga ou modifica a gravação num suporte de informação 

electrónica, tendo um significado particular para a defesa nacional, segurança 

dos transportes, operações do governo ou de autoridade de estado ou do governo 

local; ou interferir ou impedir a compilação ou transmissão dessa informação, 



92 
 

deve ser punido com pena de prisão (privação da liberdade) de seis meses até 

oito anos. 

2) A mesma pena deve ser imposta a qualquer pessoa que cometa o crime 

especificado no ponto 1) por danificar um dispositivo usado para o 

processamento automático de dados, compilação ou transmissão de informação 

(Goodman, Brenner, 2002). 

 

4.23. Portugal 

O Código Penal português, não tendo nenhuma lei específica sobre cibercrime, tem 

algumas regras que são aplicáveis aos crimes informáticos ou praticados via internet. O 

artigo 180.º é um dos exemplos, ao incidir sobre a difamação, e é aplicável às 

afirmações que sejam feitas via internet. As regras dos artigos 153.º, 154.º e 155.º sobre 

ameaça e coação também são aplicáveis a actos cometidos através da Web (Marques, 

Anjos, Vaz, 2002). 

No entanto, a partir de 1991 foram criadas regras especificas relativas ao cibercrime, 

tendo sido produzida a Lei da Criminalidade Informática, Lei 109/91, de 17 de Agosto. 

Posteriormente foi criada a Lei do Cibercrime, Lei 109/2009, de 15 de Setembro. 

Esta nova lei "(…) estabelece as disposições penais materiais e processuais, bem como 

as disposições relativas à cooperação internacional em matéria penal, relativas ao 

domínio do cibercrime e da recolha de prova em suporte electrónico, transpondo para a 

ordem jurídica interna a Decisão Quadro n.º 2005/222/JAI, do Conselho, de 24 de 

Fevereiro, relativa a ataques contra sistemas de informação, e adaptando o direito 

interno à Convenção sobre Cibercrime do Conselho da Europa" (Código do direito dos 

autores e dos direitos conexos, 2011). 

Na presente lei são definidos "sistema informático", "dados informáticos", "dados de 

tráfego", "fornecedor de serviço", "intercepção", "topografia" e "produto semicondutor".  

O artigo 3.º, relativo à falsidade informática, estabelece que: 

1) Quem, com intenção de provocar engano nas relações jurídicas, introduzir, 

modificar, apagar ou suprimir dados informáticos ou por qualquer outra forma 

interferir num tratamento informático de dados, produzindo dados ou 

documentos não genuínos, com a intenção de que estes sejam considerados ou 
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utilizados para finalidades juridicamente relevantes como se o fossem, é punido 

com pena de prisão até 5 anos ou multa de 120 a 600 dias. 

2) Quando as acções descritas no número anterior incidirem sobre os dados 

registados ou incorporados em cartão bancário de pagamento ou em qualquer 

outro dispositivo que permita o acesso a sistema ou meio de pagamento, a 

sistema de comunicações ou a serviço de acesso condicionado, a pena é de 1 a 5 

anos de prisão. 

3) Quem, actuando com intenção de causar prejuízo a outrem ou de obter um 

benefício ilegítimo, para si ou para terceiro, usar documento produzido a partir 

de dados informáticos que foram objecto dos actos referidos no n.º 1 ou cartão 

ou outro dispositivo no qual se encontrem registados ou incorporados os dados 

objecto dos actos referidos no número anterior, é punido com as penas previstas 

num e noutro número, respectivamente. 

4) Quem importar, distribuir, vender ou detiver para fins comerciais qualquer 

dispositivo que permita o acesso a sistema ou meio de pagamento, a sistema de 

comunicações ou a serviço de acesso condicionado, sobre o qual tenha sido 

praticada qualquer das acções prevista no n.º 2, é punido com pena de prisão de 

1 a 5 anos. 

5) Se os factos referidos nos números anteriores forem praticados por funcionário 

no exercício das suas funções, a pena é de prisão de 2 a 5 anos. 

O artigo 4.º, relativo ao dano relativo a programas ou outros dados informáticos, 

estabelece que:  

1) Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, 

por outro titular do direito do sistema ou de parte dele, apagar, alterar, destruir, 

no todo ou em parte, danificar, suprimir ou tornar não utilizáveis ou não 

acessíveis programas ou outros dados informáticos alheios ou por qualquer 

forma lhes afectar a capacidade de uso, é punido com pena de prisão até 3 anos 

ou pena de multa. 

2) A tentativa é punível. 

3) Incorre na mesma pena do n.º 1 quem ilegitimamente produzir, vender, distribuir 

ou por qualquer outra forma disseminar ou introduzir num ou mais sistemas 

informáticos dispositivos, programas ou outros dados informáticos destinados a 

produzir as acções não autorizadas descritas nesse número. 
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4) Se o dano causado for de valor elevado, a pena é de prisão até 5 anos ou de 

multa até 600 dias. 

5) Se o dano causado for de valor consideravelmente elevado, a pena é de prisão de 

1 a 10 anos. 

6) Nos casos previstos nos n.ºs 1, 2 e 4 o procedimento penal depende de queixa. 

Relativamente à sabotagem informática, o artigo 5.º, estabelece que: 

1) Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, 

por outro titular do direito do sistema ou de parte dele, entravar, impedir, 

interromper ou perturbar gravemente o funcionamento de um sistema 

informático, através da introdução, transmissão, deterioração, danificação, 

alteração, apagamento, impedimento do acesso ou supressão de programas ou 

outros dados informáticos ou de qualquer outra forma de interferência em 

sistema informático, é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de 

multa até 600 dias. 

2) Na mesma pena incorre quem ilegitimamente produzir, vender, distribuir ou por 

qualquer outra forma disseminar ou introduzir num ou mais sistemas 

informáticos dispositivos, programas ou outros dados informáticos destinados a 

produzir as acções não autorizadas descritas no número anterior. 

3) Nos casos previstos no número anterior, a tentativa não é punível. 

4) A pena é de prisão de 1 a 5 anos se o dano emergente da perturbação for de valor 

elevado. 

5) A pena é de prisão de 1 a 10 anos se: 

b. O dano emergente da perturbação for de valor consideravelmente 

elevado; 

c. A perturbação causada atingir de forma grave ou duradoura um sistema 

informático que apoie uma actividade destinada a assegurar funções 

sociais críticas, nomeadamente as cadeias de abastecimento, a saúde, a 

segurança e o bem-estar económico das pessoas, ou o funcionamento 

regular dos serviços públicos. 

Quanto ao acesso ilegítimo, o 6.º artigo, estabelece que:  

1) Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, 

por outro titular do direito do sistema ou de parte dele, de qualquer modo aceder 
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a um sistema informático, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena 

de multa até 120 dias. 

2) Na mesma pena incorre quem ilegitimamente produzir, vender, distribuir ou por 

qualquer outra forma disseminar ou introduzir num ou mais sistemas 

informáticos dispositivos, programas, um conjunto executável de instruções, um 

código ou outros dados informáticos destinados a produzir as acções não 

autorizadas descritas no número anterior. 

3) A pena é de prisão até 3 anos ou multa se o acesso for conseguido através de 

violação de regras de segurança.  

4)  A pena é de prisão de 1 a 5 anos quando: 

b. Através do acesso, o agente tiver tomado conhecimento de segredo 

comercial ou industrial ou de dados confidenciais, protegidos por lei; ou 

c. O benefício ou vantagem patrimonial obtidos forem de valor 

consideravelmente elevado. 

5) A tentativa é punível, salvo nos casos previstos no n.º 2. 

6) Nos casos previstos nos n.ºs 1, 3 e 5 o procedimento penal depende de queixa. 

No que concerne à intercepção ilegítima, o artigo 7.º, estabelece que: 

1) Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, 

por outro titular do direito do sistema ou de parte dele, e através de meios 

técnicos, interceptar transmissões de dados informáticos que se processam no 

interior de um sistema informático, a ele destinadas ou dele provenientes, é 

punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 

2) A tentativa é punível. 

3) Incorre na mesma pena prevista no n.º 1 quem ilegitimamente produzir, vender, 

distribuir ou por qualquer outra forma disseminar ou introduzir num ou mais 

sistemas informáticos dispositivos, programas ou outros dados informáticos 

destinados a produzir as acções não autorizadas descritas no mesmo número. 

O artigo 8.º, relativo à reprodução ilegítima de programa protegido, estabelece que: 

1) Quem ilegitimamente reproduzir, divulgar ou comunicar ao público um 

programa informático protegido por lei é punido com pena de prisão até 3 anos 

ou com pena de multa. 
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2) Na mesma pena incorre quem ilegitimamente reproduzir topografia de um 

produto semicondutor ou a explorar comercialmente ou importar, para estes fins, 

uma topografia ou um produto semicondutor fabricado a partir dessa topografia. 

3) A tentativa é punível. 

A lei estabelece ainda as disposições processuais relativas à "Preservação expedita de 

dados" (artigo 12.º), "Revelação expedita de dados" (artigo 13.º), "Injunção para 

apresentação ou concessão do acesso de dados" (artigo 14.º), "Pesquisa de dados 

informáticos" (artigo 15.º), "Apreensão de dados informáticos" (artigo 16.º), 

"Apreensão de correio electrónico e registos de comunicações de natureza semelhante" 

(artigo 17.º), "Intercepção de comunicações" (artigo 18.º) e "Acções encobertas" (artigo 

19.º) (Diário da República, 179 Série I, Setembro 2009). 

Profissionais desta área salientam ainda a necessidade de criar um órgão coordenador de 

todos os serviços necessários para combater o cibercrime, a colaboração entre entidades 

e um reforço dos meios repressivos. Perante os recentes ataques a portais do governo, 

foi aprovada a criação de um Centro Nacional de Cibersegurança mas que ainda não 

tem data de entrada em funcionamento (Público, 17-02-2012). 

3.24. Reino Unido 

No Reino Unido, o principal instrumento legislativo no que diz respeito a ataques a 

sistemas informáticos e dados é a Lei de Má Utilização do Computador (Computer 

Misuse Act), de 1990, que proíbe a modificação não autorizada de dados armazenados 

ou transmitidos por sistemas de informação, assim como o acesso não autorizado a tais 

sistemas. O capítulo 48 da Lei da Polícia e da Justiça (Police and Justice Act), de 2006, 

introduz nova legislação à Lei de Má Utilização do Computador. 

Há ainda uma série de outras leis no país relativas a crimes que utilizam os sistemas de 

computadores e de redes. Por exemplo, usar computadores ou a internet como 

facilitador para cometer fraude é punível de acordo com as legislações sobre fraude 

(ENISA, 2011).  

A secção 1 do capítulo 18 do Lei de Má Utilização do Computador, de 1990, sobre 

acesso não autorizado a material informático, estabelece que: 

1) Uma pessoa é culpada de um crime se 
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a. Faz com que um computador realize qualquer função com a intenção de 

garantir acesso a qualquer programa ou a dados contidos nesse 

computador; ou para possibilitar que qualquer acesso seja garantido, 

b. O acesso que pretende obter, ou possibilitar que se obtenha, não é 

autorizado, e 

c. Sabe, no momento em que faz com que o computador execute essa 

função, que se trata de um crime. 

2) A intenção de uma pessoa para cometer uma ofensa dentro desta secção não 

necessita de ser direccionada a: 

a. Um programa ou dado em particular, 

b. Um programa ou dado de qualquer natureza, 

c. Um programa ou dados contidos em qualquer computador. 

3) Uma pessoa culpada de um crime dentro desta secção deve ser punida: 

a. Por condenação sumária em Inglaterra e no País de Gales, a pena de 

prisão até doze meses ou multa não superior ao máximo legal, ou ambos; 

b.  Por condenação sumária na Escócia, a pena de prisão até seis meses ou 

multa não superior ao máximo legal, ou ambos; 

c. Em caso de a acusação resultar em condenação, a pena de prisão até dois 

anos ou a uma multa, ou ambos. 

A secção 2, sobre acesso não autorizado com a intenção de cometer ou ajudar a cometer 

um crime, estabelece que: 

1) Uma pessoa é culpada de um crime nos termos desta secção se cometer um 

crime nos termos da secção 1 (sobre acesso não autorizado a material 

informático) com a intenção de 

a. Cometer um crime no qual esta secção se aplica; ou 

b. Ajudar a cometer o crime (quer seja ao próprio ou a qualquer outra 

pessoa); e o crime que pretende cometer ou ajudar a cometer está 

referido mais abaixo nesta secção como crime. 

2) Esta secção aplica-se a crimes: 

a. Para os quais a sentença é fixada por lei; ou 

b. Uma pessoa com 21 anos ou mais (que não tenha sido condenada 

anteriormente) pode ser condenada a pena de prisão de 5 anos (em 
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Inglaterra e no país de Gales pode ser condenada, mas com as restrições 

impostas na secção 33 do Magistrates Courts Act de 1980). 

3) É irrelevante para os propósitos desta secção se o crime vai ser cometido na 

mesma ocasião que o acesso não autorizado ou numa ocasião futura. 

4) Uma pessoa pode ser culpada de um crime nesta secção, mesmo que os factos 

sejam tais que é impossível cometer outro crime. 

5) Uma pessoa que seja condenada nesta secção deve ser punida: 

a. Por condenação sumária, a pena de prisão até ao limite máximo legal, ou 

ambos; 

b. Em caso de a acusação resultar em condenação, a pena de prisão até 

cinco anos ou a uma multa, ou ambos. 

A secção 3, sobre acções não autorizadas com a intenção de prejudicar, ou imprudência 

para prejudicar, a operação de um computador, estabelece que: 

1) Uma pessoa é culpada de um crime se: 

a. Comete uma acção não autorizada em relação a um computador; 

b. Na altura em que pratica a acção sabe que esta não é autorizada; e 

c. Tanto a subsecção 2) como a subsecção 3) abaixo se aplicam. 

2) Esta subsecção aplica-se se a pessoa ao cometer a acção pretende: 

a. Prejudicar o funcionamento de qualquer computador; 

b. Impedir ou dificultar o acesso a qualquer programa ou dado contido num 

computador; 

c. Prejudicar a operação de um programa ou a veracidade de qualquer dado; 

ou 

d. Permitir que qualquer das coisas mencionadas nos parágrafos a) a c) 

aconteça. 

3) Esta subsecção aplica-se se uma pessoa for imprudente e se a acção cometida 

resultar em qualquer um dos actos mencionados nos parágrafos a) a d) da 

subsecção 2 acima. 

4) A intenção referida na subsecção 2) acima, ou a imprudência referida na 

subsecção 3) acima, não necessita de se relacionar com: 

a. Um computador em particular; 

b. Um programa ou dado em particular, 

c. Um programa ou dado de qualquer natureza. 
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5) Nesta secção: 

a. A referência a cometer uma acção inclui a referência a cometer um 

crime; 

b. Uma "acção" inclui uma série de acções; 

c. Uma referência a prejudicar, impedir ou dificultar alguma coisa inclui 

uma referência a fazê-lo temporariamente. 

6) Uma pessoa que seja condenada nesta secção deve ser punida: 

a. Por condenação sumária em Inglaterra e no País de Gales, a pena de 

prisão até doze meses ou multa não superior ao máximo legal, ou ambos; 

b.  Por condenação sumária na Escócia, a pena de prisão até seis meses ou 

multa não superior ao máximo legal, ou ambos; 

c. Em caso de a acusação resultar em condenação, a pena de prisão até dez 

anos ou a uma multa, ou ambos. 

A secção 35 do capítulo 45 da Lei da Polícia e da Justiça, de 2006 sobre acesso não 

autorizado a material informático, determina que: 

1) A secção 1 (acesso não autorizado a material informático) do Computer Misuse 

Act, de 1990 (c. 18) ("the 1990 Act"), é alterada do seguinte modo: 

2) Na subsecção 1): 

a. No parágrafo a), depois de "qualquer computador", é inserido ", ou para 

permitir que esse acesso seja garantido"; 

b. No parágrafo b), depois de "seguro", é inserido ", para permitir que seja 

seguro". 

3) Na subsecção 3) é substituído:  

" 3) Uma pessoa culpada de um crime dentro desta secção deve ser punida: 

d. Por condenação sumária em Inglaterra e no País de Gales, a pena de 

prisão até doze meses ou multa não superior ao máximo legal, ou ambos; 

e.  Por condenação sumária na Escócia, a pena de prisão até seis meses ou 

multa não superior ao máximo legal, ou ambos; 

f. Em caso de a acusação resultar em condenação, a pena de prisão até dois 

anos ou a uma multa, ou ambos." 
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A secção 36, sobre acções não autorizadas com intenção de prejudicar a operação de um 

computador, estabelece que: 

A secção 3 do 1990 Act (modificação não autorizada de material informático) é 

substituída:  

"Secção três - acções não autorizadas com intenção de prejudicar, ou imprudência para 

prejudicar, a operação de um computador: 

1) Uma pessoa é culpada de um crime se: 

a. Comete uma acção não autorizada em relação a um computador; 

b. Na altura em que pratica a acção sabe que esta não é autorizada; e 

c. Tanto a subsecção 2) como a subsecção 3) abaixo se aplicam.  

2) Esta subsecção aplica-se se a pessoa ao cometer a acção pretende: 

a. Prejudicar o funcionamento de qualquer computador; 

b. Impedir ou dificultar o acesso a qualquer programa ou dado contido num 

computador; 

c. Prejudicar a operação de um programa ou a veracidade de qualquer dado; 

ou 

d. Permitir que qualquer das coisas mencionadas nos parágrafos a) a c) 

aconteça. 

3) Esta subsecção aplica-se se uma pessoa for imprudente e se a acção cometida 

resultar em qualquer um dos actos mencionados nos parágrafos a) a d) da 

subsecção 2 acima. 

4) A intenção referida na subsecção 2) acima, ou a imprudência referida na 

subsecção 3) acima, não necessita de se relacionar com: 

a. Um computador em particular; 

b. Um programa ou dado em particular, 

c. Um programa ou dado de qualquer natureza. 

5) Nesta secção: 

a. A referência a cometer uma acção inclui a referência a cometer um 

crime; 

b. Uma "acção" inclui uma série de acções; 

c. Uma referência a prejudicar, impedir ou dificultar alguma coisa inclui 

uma referência a fazê-lo temporariamente. 
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6) Uma pessoa que seja condenada nesta secção deve ser punida: 

a. Por condenação sumária em Inglaterra e no País de Gales, a pena de 

prisão até doze meses ou multa não superior ao máximo legal, ou ambos; 

b.  Por condenação sumária na Escócia, a pena de prisão até seis meses ou 

multa não superior ao máximo legal, ou ambos; 

c. Em caso de a acusação resultar em condenação, a pena de prisão até dez 

anos ou a uma multa, ou ambos." 

A secção 37, sobre fazer, fornecer ou obter artigos para utilizar em crimes de má 

utilização de um computador, estabelece que: 

Após a secção 3 do 1990 Act, é inserido: 

"3A - fazer, fornecer ou obter artigos para utilizar em crimes nos termos da secção 1) a 

3) 

1) Uma pessoa é culpada de um crime se fizer, adaptar, fornecer ou se oferecer para 

fornecer qualquer artigo com a intenção de ser usado para cometer, ou para 

ajudar a cometer, um crime nos termos da secção 1) a 3) 

2) Uma pessoa é culpada de um crime se fornecer ou se oferecer para fornecer 

qualquer artigo que acredite que possa ser utilizado para cometer, ou para ajudar 

a cometer, um crime nos termos da secção 1) a 3) 

3) Uma pessoa é culpada de um crime se obtiver qualquer artigo (…) com o 

objectivo de fornecer, para cometer ou para ajudar a cometer, um crime nos 

termos da secção 1) a 3) 

4) Nesta secção "artigo" inclui qualquer programa ou dado guardado 

electronicamente. 

5) Uma pessoa que seja condenada nesta secção deve ser punida: 

a. Por condenação sumária em Inglaterra e no País de Gales, a pena de 

prisão até doze meses ou multa não superior ao máximo legal, ou ambos; 

b.  Por condenação sumária na Escócia, a pena de prisão até seis meses ou 

multa não superior ao máximo legal, ou ambos; 

c. Em caso de a acusação resultar em condenação, a pena de prisão até dois 

anos ou a uma multa, ou ambos (ENISA, 2011). 
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3.25. República Checa 

A República Checa tem uma definição oficial de "cibercrime" (2009), proveniente do 

Ministério dos Assuntos Internos do país. 

Criminalidade cibernética (cyber-crime, kyberzlocin) é uma actividade criminosa em 

que figura de alguma forma o computador como conjunto de equipamento técnico e 

programático (incluindo os dados); ou um dos seus componentes ou, eventualmente, 

mais computadores independentes ou interligados em rede informática; ou como 

objecto de interesse desta actividade criminosa (excepto a actividade criminosa cujo 

objecto seja o equipamento descrito na qualidade de um bem móvel); ou como meio 

(objecto); ou como instrumento da actividade criminosa. O conceito de criminalidade 

cibernética é frequentemente utilizado também para as formas tradicionais de 

criminalidade em que os computadores ou redes de computadores foram utilizados para 

a facilitar. O elemento operacional determinante é sempre o modo de utilização ilícita 

da tecnologia computacional (informática, dadas as suas características específicas) e a 

posição dominante entre os componentes materiais do modo de perpetuação do crime 

concreto. 

A República Checa aprovou em 2010 novas regras legais para o combate e julgamento 

de cibercrimes. Além de alterar certas disposições, o novo Código Penal trouxe outras 

abordagens para a acusação e investigação de infracções penais. Isso também é válido 

para a regulamentação de crimes, que actualmente condiz com as obrigações 

internacionais da República Checa e também tem em conta os desenvolvimentos 

recentes na tecnologia da informação e a "evolução" crescente de criminosos virtuais. 

Em particular, o conceito incorporado no Código Penal cresceu a partir da Convenção 

sobre o Cibercrime, aprovada pelo Comité de Ministros do Conselho Europeu, em 

2001, (a Convenção), que a República Checa assinou em 2005. 

Até 2010, a secção 257-a do Código Penal continha apenas uma provisão que descrevia 

explicitamente o cibercrime e lidava com ele. Este parágrafo cobria a protecção de 

dados informáticos armazenados num portador de informação contra a alteração não 

autorizada, destruição ou uso não autorizado, bem como a protecção de computadores 

(sistemas de computadores) da interferência não autorizada. 
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A definição de cibercrime no novo Código Penal é muito mais detalhada. É com base na 

Convenção que define cibercrime como uma compilação de actividades que os países 

que assinaram a Convenção devem processar como actividades criminosas sob o seu 

sistema legal. 

Da mesma forma que a Convenção, o Código Penal define cibercrime como uma 

compilação de actividades. Ao contrário da Convenção, o Código Penal trata o 

cibercrime como o conjunto de actividades essencialmente ligadas aos computadores. A 

pornografia infantil e os crimes relacionados com a violação dos direitos de autor estão 

incluídos noutras partes do Código Penal. 

Nas Secções 230 a 232, o Código Penal processa: (i) qualquer acesso ilegal a um 

sistema de computador ou suporte de dados; (ii) aquisição e acesso a equipamentos ou 

códigos para sistemas de computador ou outros dados semelhantes; e (iii) o chamado 

"uso não autorizado de dados armazenados". Este aplica-se independentemente do 

intruso ter ou não acesso legal ao sistema. 

Nos termos do artigo 230.º-2 do Código Penal, o "uso não autorizado de dados 

armazenados" consiste na: (i) eliminação ou destruição, modificação, compressão, 

redução de qualidade ou inutilização dos dados de qualquer outra forma; (ii) a 

falsificação ou alteração dos dados inseridos, de modo a parecerem genuínos; ou (iii) 

entrada não autorizada de dados no sistema (Goodman, Brenner, 2002). 

O novo Código Penal trouxe outra mudança significativa. Ao contrário do anterior, o 

novo Código Penal, além de julgar actos deliberados, em alguns casos também processa 

a negligência grosseira. A este respeito, a nova regulamentação checa do cibercrime vai 

além dos requerimentos da Convenção, tentando implementar uma forte protecção dos 

interesses da cibersegurança. 

Hacking através de instalações de segurança, ou aceder ilegalmente a sistemas de 

computador são punidos com pena de prisão até um ano, com a proibição de exercer 

actividades relacionadas, ou com a perda de propriedade. O uso não autorizado de dados 

pode levar a uma pena de prisão até dois anos, com proibição de exercer actividades 

relacionadas ou com perda de propriedade. 

O Código Penal prevê sanções mais severas, com penas de prisão até oito anos para os 

casos em que o acesso não autorizado foi adquirido por um grupo organizado, se os 
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prejuízos causados foram significativos ou se os ganhos alcançados foram expressivos. 

Há também uma protecção especial contra a indução de avarias graves na actividade 

administrativa do Estado, das agências governamentais locais, tribunais ou outros 

órgãos oficiais, bem como na actividade das entidades singulares ou colectivas que são 

parceiras do Estado (Hrádek Jiří14). 

4.26. Roménia 

A lei Contra a Corrupção dispõe de um título (Título III) dedicado à prevenção e ao 

combate ao cibercrime. O capítulo III define os crimes e as contravenções.  

A secção 1 determina os crimes contra a confidencialidade e integridade dos dados e 

dos sistemas de computador. O artigo 42.º estabelece que: 

1) O acesso ilegal a um sistema de computador é um crime e é punível com pena de 

prisão de seis meses a três anos. 

2) Se o crime mencionado no item 1) for realizado infringindo as medidas de 

segurança, a pena é de prisão de três a doze anos. 

O artigo 43.º determina que: 

1) A intercepção ilegal de qualquer transmissão de dados não publicados de um 

computador, de ou dentro de um sistema de computador, é um crime e é punida 

com pena de prisão de dois a sete anos. 

2)  A mesma punição é aplicada para a intercepção ilegal de emissões 

electromagnéticas de um sistema de computador que contenha dados que não 

são públicos no seu computador. 

O artigo 44.º, estabelece que: 

1) A alteração, exclusão ou deterioração ilegal de dados de um computador de 

acesso restrito é considerado um crime e é punível com pena de prisão de dois a 

sete anos. 

2) A transferência não autorizada de dados de um sistema de computadores é 

punível com pena de prisão de três a doze anos. 

                                                           
14

 http://www.schoenherr.eu/news-publications/legal-insights/czech-republic-regulation-of-cybercrime-
in-the-czech-republic [acedido em 5 de Junho de 2012] 
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3) A transferência não autorizada por meio de um dispositivo de armazenamento de 

dados também é punível de acordo com o parágrafo 2).  

O artigo 45 estabelece que impedir gravemente, sem direito, uma operação de um 

sistema de computador, pela introdução, transmissão, alteração, supressão ou 

deterioração dos dados do computador ou pela restrição do acesso a esses dados, é 

considerado crime e é punido com pena de prisão de três a quinze anos. 

O artigo 46.º, determina que: 

1) As seguintes ofensas são considerados crime e punidas com pena de prisão de 

um a seis anos: 

a. A produção, venda, importação, distribuição, ou tornar acessível, de 

qualquer forma, sem direito, um dispositivo ou um programa de 

computador desenhado ou adaptado com o propósito de cometer um dos 

crimes estabelecidos nos artigos 42.º a 45.º; 

b. A produção, venda, importação, distribuição ou tornar acessível, de 

qualquer forma, sem direito, uma palavra-passe, código de acesso ou 

qualquer outro dado de um computador que permita o acesso total ou 

parcial a um sistema de computador com o propósito de cometer um dos 

crimes estabelecidos nos artigos 42.º a 45.º; 

2) A posse, sem direito, de um dispositivo, programa de computador, palavra-

passe, código de acesso ou dados de um computador referido no parágrafo 1) 

com o propósito de cometer um dos crimes estabelecidos nos artigos 42.º a 45.º 

é punido de forma similar. 

O artigo 47.º estabelece que a intenção de cometer um crime referido nos artigos 42.º a 

43.º também é punida. 

A secção 2 determina os crimes relacionados com o computador. O artigo 48.º 

estabelece que a entrada, alteração ou exclusão, sem direito, de dados de um 

computador ou a restrição, sem direito, de aceder a esses dados, resultando em dados 

que não são autênticos, com a intenção de serem usados para propósitos ilegais, é 

considerado crime e é punido com pena de prisão de dois a sete anos. 

O artigo 49.º determina que causar perda de propriedade a uma pessoa através da 

entrada, alteração ou exclusão de dados do computador; pela restrição do acesso a esses 
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dados, ou pela prevenção de qualquer forma da operação de um sistema de computador, 

em ordem a obter benefícios económicos para si ou para outro, é punível com pena de 

prisão de três a doze anos. 

O artigo 50.º estabelece que a intenção de cometer um crime referido nos artigos 48.º e 

49.º também é punível. 

A secção 3 determina ofensas relacionadas com a pornografia infantil através de 

sistemas informáticos. O artigo 51.º, estabelece que: 

1) Produzir para efeitos da sua distribuição, oferecer ou tornar disponível, distribuir 

ou transmitir, produzir para si ou para outro, material de pornografia infantil, ou 

possuir, sem direito, material pornográfico infantil dentro de um sistema de 

computadores ou de um dispositivo de armazenamento de dados, é considerado 

um crime e é punível com pena de prisão de três a doze anos. 

2) A intenção também é punível.  

A lei n.º 365, de Junho de 2002, sobre o comércio electrónico, dispõe de um capítulo 

(capítulo VIII) dedicado às infracções relacionadas com a emissão e uso de meios de 

pagamento electrónicos e o uso de dados de identificação para operações financeiras, 

onde também se enquadram alguns tipos de cibercrime.  

O artigo 24.º, sobre falsificação de meios de pagamentos electrónicos, estabelece que: 

1) A falsificação de meios de pagamentos electrónicos deve ser punida com pena 

de prisão de três a doze anos e a proibição de direitos. 

2) A mesma punição será aplicada por emitir no mercado, de qualquer maneira, 

falsos meios de pagamentos electrónicos ou possui-los de maneira a poder pô-

los em circulação. 

3) A punição deve ser de cinco a quinze anos e a proibição de direitos, se os factos 

mencionados nos parágrafos 1) e 2) forem realizados por uma pessoa que em 

virtude do seu trabalho: 

a. Efectua operações necessárias para emitir falsos meios de pagamentos 

electrónicos ou para realizar os tipos de operações mencionadas no artigo 

1.º ponto 10; ou 

b. Tem acesso a mecanismos de segurança que envolvam a emissão ou uso 

de meios de pagamento electrónico, ou 
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c. Tem acesso a dados de identificação ou de mecanismos de segurança que 

envolvam a realização dos tipos de operações mencionadas no artigo 1 

ponto 10. 

4) Qualquer tentativa será punida. 

O artigo 25.º, sobre a posse de equipamento para falsificar meios de pagamentos 

electrónicos, estabelece que a manufactura ou a posse de equipamentos, incluindo 

hardware e software, para falsificar meios de pagamentos electrónicos, deve ser punido 

com pena de prisão de seis meses a cinco anos. 

A lei n.º 39/2003, sobre prevenção e combate ao crime organizado, também é por vezes 

usada em casos de cibercrime (Anti-corruption law Title III on preventing and fighting 

cyber-crime15). 

4.27. Suécia 

O Código Penal sueco foi alterado em 2007, e os denial of service attacks (DoS)16 

passaram a ser punidos de acordo com a secção 9-C do capítulo 4: 

Uma pessoa que, obtém ilegalmente acesso a um dispositivo de gravação automático do 

processamento de dados, ou que ilegalmente altere ou apague ou insira a gravação num 

registo, deve ser punida, por violação do sigilo de dados, a uma multa ou pena de prisão 

até dois anos, a não ser que o crime esteja criminalizado no Código Penal ou na Lei de 

Protecção Comercial de Segredos, de 1990. A gravação neste contexto inclui 

informação que está a ser processada electronicamente ou por meios semelhantes para o 

uso de processamento automático de dados.   

A tentativa e preparação devem ser punidas como definido no capítulo 23 do Código 

Penal, a não ser que o crime completo tenha sido considerado insignificante (Goodman, 

Brenner, 2002). 

A Lei das Escutas foi adoptada em 2008 e é composta por quatro estatutos, incluindo 

um novo estatuto sobre sinais de inteligência, e alterações nos outros três. A lei permite 

que o Försvarets Radioanstalt (FRA) tenha um mandato de buscas para ameaças 

externas, que pode ir desde ameaças militares, terrorismo, segurança das tecnologias de 

                                                           
15

 http://www.crime-research.org/library/Romania.html [acedido em 5 de Junho de 2012] 
16

 Denial of service attack consiste na tentativa de tornar indisponível um computador ou uma rede aos 
seus utilizadores. (Fonte: CERT - Software Engineering Institute) 
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informação, problemas de abastecimento, desequilíbrios ecológicos, conflitos étnicos ou 

religiosos e migrações até questões económicas. A lei tem sido muito contestada porque 

o FRA não precisa de apresentar uma razão para suspeitar de um crime ou de uma 

ordem do tribunal para poder vigiar os cidadãos. Foi feita uma queixa formal à UE 

relativa a esta lei, mas a União ainda não tomou qualquer decisão (Laurant, 2010). 

4.28. Conclusões 

Fazendo uma análise global mas cerrada, por tipologia de cibercrimes punidos em cada 

país da União Europeia, verificamos que existe uma multiplicidade de crimes punidos, e 

nem sempre os Estados-membros estão em concordância sobre a classificação das 

várias tipologias de cibercrimes. 

O acesso não autorizado/ilegal é o cibercrime mais comum na legislação dos Estados-

membros (21 países), contudo as penas variam consoante os países. Por exemplo, 

enquanto na Finlândia, Hungria, Lituânia, Luxemburgo, Portugal e no Reino Unido as 

penas de prisão vão até um ano para os crimes menos graves, na Dinamarca a pena vai 

até um ano e meio, em Espanha é de seis meses a dois anos, em França e na Suécia pode 

chegar aos dois anos, em Itália aos três anos, em Malta aos quatro e na Roménia varia 

de seis meses a três anos.  

Existem ainda países que punem o acesso não autorizado com uma multa (Bulgária, 

Estónia e Letónia), com penas até três meses (Grécia e Irlanda) ou com seis meses 

(Áustria). Existem, contudo, países que não têm esta ofensa na sua legislação 

(Alemanha, Bélgica, Eslovénia e Holanda) e países que dividem este crime também em 

casos mais e menos graves (Estónia, França, Itália, Lituânia e Portugal), outros que 

punem a intenção de cometer um crime ou a intenção de prejudicar (Reino Unido), e 

outros ainda dividem a ofensa consoante ela foi cometida por duas ou mais pessoas, se 

foi feita repetidamente, se o acesso não autorizado atingiu segredos de Estado e se o 

acesso foi grave (Bulgária). 

 A alteração, modificação, exclusão, etc. de dados é outros dos crimes que aparece nas 

leis de vários Estados (nove países). Exemplo disso é a Roménia em que a pena para a 

manipulação de dados vai de dois a sete anos, no Luxemburgo varia entre os dois e os 

quatro anos, em Malta pode chegar aos quatro anos, na Alemanha a pena vai até três 

anos de prisão, na Hungria e na Suécia até aos dois anos e no Chipre vai até aos seis 
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meses. Na Bulgária existe uma categorização deste crime: se apenas se modificam os 

dados (até um ano), se a modificação é grave (até dois anos), se a modificação tem 

como intuito o benefício pessoal (um a três anos), se se modificam dados electrónicos 

(até dois anos) ou se a modificação impossibilita a realização de tarefas (até três anos).  

A falsificação e fraude (esteja relacionada com meios de pagamento ou com o uso de 

computadores para as cometer) também se encontram nas legislações de nove países. 

Alguns exemplos: na Alemanha e na Estónia, a pena para quem comete estes crimes é 

de prisão até cinco anos, na Holanda de quatro, na Hungria de três e na Finlândia de 

dois anos. Na Roménia a pena é de dois a sete anos se o crime for de falsificação de 

dados, três a doze anos se a falsificação for de meios de pagamentos e seis meses a 

cinco anos se o perpetrador estiver na posse de programas para falsificar meios de 

pagamento. 

Causar danos é outro dos cibercrimes mais comuns nas leis nacionais (seis países). Em 

Portugal, a pena vai até três anos de prisão, a não ser que os danos causados sejam 

grandes, caso em que a pena varia entre um a dez anos; em Espanha, este crime é 

punido com pena de prisão de seis meses a dois anos e, se for grave, de seis meses a três 

anos; na Finlândia, Grécia e Itália, a pena pode chegar aos dois anos, por exemplo. 

Assim como causar danos, a intercepção também é crime em seis Estados-membros. Na 

Roménia, a pena para este crime varia entre dois e sete anos; em Portugal vai até aos 

três anos, enquanto na Finlândia a intercepção de mensagens é punível com pena até um 

ano e, se a intercepção das mensagens for considerada grave, pode aumentar para prisão 

até três anos. A Áustria, o Chipre e a Holanda também punem as intercepções ilegais. 

Outros crimes que alguns países têm em comum nas suas legislações são: tornar 

acessíveis palavras-passe, códigos de acesso, etc. (Bulgária, Estónia, Hungria, Itália e 

Roménia); impedir e perturbar operações (Áustria, Dinamarca, França, Holanda e 

Roménia); disseminação de vírus (Bulgária, Estónia, Grécia e Letónia); interferências 

em sistemas ou dados (Chipre, Finlândia, Lituânia e Polónia); hacking (Bélgica, 

Holanda, Polónia e República Checa), e má utilização de computadores e dispositivos 

(Chipre, Finlândia, Holanda e Irlanda). Aparecem ainda referidos a pornografia infantil 

(Eslovénia, Holanda e Roménia); sabotagem (Bélgica e Portugal), e violação dos 

direitos de autor (Eslovénia e Holanda). 
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Além dos cibercrimes acima referidos comuns a diversos países, existem outros que 

aparecem exclusivamente na legislação nacional de um Estado. Na Alemanha, é o caso 

de espionagem, phishing e formação de organizações criminosas; na Bulgária, a 

violação da prestação de serviços; no Chipre, as escutas e o spam; na Eslovénia, o 

terrorismo, abuso de dados, jogo ilegal, ataques e abuso de sistemas, abuso de 

instrumentos financeiros, incentivo a ódios e violência; na Finlândia, a transgressão e 

violação de segredos e a violação da protecção de dados; na Letónia, a aquisição não 

autorizada de software, estragos no software e violação de segurança; na Lituânia, a 

influência ilegal sobre dados e a disposição ilegal de equipamentos; em Portugal, a 

falsidade informática e a reprodução ilegítima; na República Checa, o uso não 

autorizado de dados; no Reino Unido, o fornecimento de artigos para crimes; e na 

Roménia, tornar programas acessíveis. 

Verifica-se que os países que já ratificaram a Convenção sobre o Cibercrime têm uma 

legislação mais desenvolvida e que abrange um maior número de tipos de cibercrime. É 

o caso da Bulgária, Chipre, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, Holanda, Hungria, 

Letónia, Lituânia, Portugal e da Roménia. Existem, contudo, países que já ratificaram a 

Convenção mas ainda não desenvolveram a respectiva legislação nesta área, como é o 

caso da Alemanha (2009), Dinamarca (2005), França (2006) e Reino Unido (2011). 

Países como a Suécia, Luxemburgo, Malta e Irlanda ainda não ratificaram a Convenção 

e apenas criminalizam dois tipos de cibercrime: o acesso ilegal e a modificação de 

dados.  

Como a Comissão já tinha sublinhado na COM(2000) 890 final, "apesar dos esforços 

das organizações internacionais e supranacionais, as legislações nacionais revelam 

diferenças significativas a nível mundial, em especial no que diz respeito às disposições 

de direito penal relativas à pirataria informática, à protecção de segredos comerciais e 

aos conteúdos ilícitos. Existem também importantes disparidades quanto aos poderes 

coercivos das entidades de investigação (especialmente no que diz respeito aos dados 

codificados e às investigações nas redes internacionais), à extensão das competências 

em matéria penal, bem como relativamente à responsabilidade dos fornecedores de 

serviços intermédios, por um lado, e dos fornecedores de conteúdo, por outro". 

Nota-se, contudo, que existe uma tentativa de harmonização das leis de acordo com as 

disposições da Convenção, e por isso diversos tipos de cibercrime já estão 
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criminalizados em vários países. As discrepâncias entre países continuam, no entanto, a 

ser em maior número do que os pontos em comum. Isso manifesta-se tanto nos tipos de 

cibercrime presentes nas leis como nas punições (que vão desde pena de prisão, multas, 

serviço comunitário a suspensão de direitos). 
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5. Tipologias de cibercrime e ocorrências oficialmente registadas 

Para uma melhor compreensão da realidade do cibercrime nos países da União 

Europeia, é importante perceber qual o impacto da internet na vida dos cidadãos e das 

empresas, bem como o acesso de que dispõem.  

Como já tinha sido discutido anteriormente, o crescimento exponencial da internet 

permitiu uma expansão do número de utilizadores, tornando teoricamente possível a 

qualquer cidadão, mesmo sem vastos conhecimentos informáticos, cometer um 

cibercrime – e daí ser essencial compreender o acesso da população à internet. 

 

Gráfico 1. Acesso à internet (% de agregados domésticos) – 2010 (Fonte: ENISA) 

O European Network and Information Security Agency (ENISA) desenvolveu um 

relatório sobre o estado de adopção de tecnologias da informação em cada país, tendo 

para tal utilizado os dados do Eurostat.  

 Como podemos observar no gráfico 1, a percentagem de agregados domésticos com 

acesso à internet é muito variável entre Estados-membros. A média da UE situa-se nos 

68%, mas 13 países encontram-se abaixo dessa percentagem e dois estão nesse limite. 

Destes, 11 estão entre os países que integraram a UE nos últimos alargamentos da 

União (apenas Malta se encontra fora do grupo das últimas adesões), acompanhados 

pelos países do Mediterrâneo – Espanha, Grécia, Itália e Portugal.  
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A Bulgária é o país em que menos agregados domésticos têm acesso à internet (33%), 

seguida pela Roménia (42%) e a Grécia (46%). Do lado oposto, encontram-se a 

Holanda (91%), o Luxemburgo (90%) e a Suécia (88%), onde a grande maioria dos 

agregados domésticos têm acesso à internet.  

 

Gráfico 2. Acesso à internet por empresas em 2010 (% de empresas) (Fonte: ENISA) 

O acesso de empresas à internet (gráfico 2) é muito mais homogéneo, tendo a maioria 

dos países pelo menos 90% das suas empresas com acesso à internet. A média da UE é 

de 94%. Abaixo do patamar dos 90% apenas se encontram três países – Roménia 

(79%), Bulgária (85%) e Chipre (88%) –, que são também dos Estados com os níveis de 

acesso mais baixos entre a população.  

Todas as empresas na Finlândia têm acesso à internet (100%), enquanto na Holanda e 

na Eslováquia o acesso é de 98%. 

No domínio das medidas de prevenção contra o cibercrime, nota-se um comportamento 

díspar quanto à não realização de actividades na internet por preocupações com a 

segurança (gráfico 3). Espanha é o país da UE onde mais população não efectua 

determinadas actividades na internet por questões de segurança (27%), seguindo-se a 

Finlândia, a França e Itália (todos 24%). 
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Contudo, são muitos os países em que a maioria da população não deixa de realizar as 

suas actividades online por questões de segurança. Entre esses países encontram-se a 

República Checa e a Roménia (apenas 3% da população) e a Lituânia e a Eslováquia 

(5%). 

 

Gráfico 3. Actividades via internet que não são realizadas por preocupações com segurança (% da 

população) – 2010 (Fonte: ENISA) 

Quanto à utilização e actualização de software de segurança ou de ferramentas para 

proteger computadores privados e dados (gráfico 4) verifica-se, também neste âmbito, 

uma grande diversidade de comportamentos.  

Neste domínio, a média da UE está nos 59% e apenas 12 países apresentam 

percentagens superiores. Entre eles destacam-se a Holanda, o Luxemburgo e a Suécia, 

com as maiores percentagens de população a proteger computadores privados e dados 

(87, 82 e 82%, respectivamente). Do lado oposto da escala – menor utilização de 

softwares ou outras ferramentas de protecção de computadores privados e dados – 

encontram-se a Roménia (25%), a Bulgária (34%) e a Itália (36%). 

A Bulgária e a Roménia são países com valores negativos em todas as dimensões 

analisadas. A Itália encontra-se, contudo, entre os Estados cuja população menos 

protege computadores e dados, quando se engloba nos que efectuam menos actividades 

via internet por questões de segurança. A mesma observação pode ser feita em relação a 
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Espanha, que é o país que mais evita efectuar actividades na internet, mas cuja 

população se encontra abaixo da média europeia em relação à protecção de 

computadores. Estes dados díspares poderão sugerir que espanhóis e italianos evitam 

realizar operações online porque os seus computadores estão pouco protegidos, o que 

aumenta a probabilidade de sofrerem ataques durante as operações. 

 

Gráfico 4. Utilização e actualização de software de segurança ou de ferramentas para proteger 

computadores privados e dados (% da população) – 2010 (Fonte: ENISA) 

Ao nível europeu, não são muitas as empresas que definiram formalmente políticas de 

segurança (26%), como podemos constatar pelo gráfico 5.  

Destacam-se positivamente a Suécia (46% das empresas definiram políticas de 

segurança), a Dinamarca (43%) e a Grécia (39%). Negativamente sobressaem a 

Bulgária (7%), a Roménia (9%) e a Hungria (9%).  

Se relacionarmos estes dados com os de acesso à internet por parte das empresas, 

verificamos que a Finlândia é o país onde todas as empresas têm acesso à internet e o 

quarto onde as empresas definiram formalmente políticas de segurança. A Suécia e a 

Dinamarca têm vindo a destacar-se positivamente nas questões ligadas à segurança e ao 

acesso das empresas à internet, enquanto a Roménia e a Bulgária têm sobressaído 

negativamente nestes indicadores. A Grécia e a Hungria, ambos com 90% de acesso das 
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empresas à internet (quarto valor mais baixo a nível europeu), encontram-se em campos 

opostos no que diz respeito a políticas de segurança nas empresas. 

Estas diferenças de posições dos países levam-nos a concluir que não existe uma 

correspondência directa entre o acesso das empresas à internet e a decisão de definirem 

políticas de segurança, talvez por o acesso à internet ser um dos indicadores mais 

homogéneos entre os Estados-membros. 

 

Gráfico 5. Empresas que definiram formalmente políticas de segurança (% de empresas) – 2010 (Fonte: 

ENISA) 

Relativamente, ao indicador "phishing por 10.000 domínios" (gráfico 6), é importante 

referir a inexistência de dados sobre Espanha e Malta. A média de phishing por 10.000 

domínios na primeira metade de 2009 foi de 2,49 e na primeira metade de 2010 

diminuiu para 2,2. 

Na Alemanha, Reino Unido e Suécia encontram-se os valores mais baixos na primeira 

metade de 2009, apenas 0,8 phishing por 10.000 domínios. Chipre (9,2), Bélgica (5,4) e 

Bulgária (4,5) apresentam, no mesmo período, os valores mais elevados. 

Na primeira metade de 2010, a Suécia diminui ainda mais os valores de phishing por 

10.000 domínios (0,6 em cada 10.000), sendo seguida pela Finlândia (0,8) e Áustria 

(0,9). Os valores registados pela Bulgária aumentam para 8,8 em cada 10.000 domínios, 
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assinalando-se também o aumento na Irlanda (de 3,9 para 5,4) e na Polónia (de 2,5 para 

4,1), no mesmo período.  

 

Gráfico 6. Phishing por 10.000 domínios – Primeira metade de 2009 e de 2010 (Fonte: ENISA) 

Para a realização do Relatório de Situação do Crime Organizado de 2004, focado na 

ameaça do cibercrime (Organised Crime Situation Report 2004), o Conselho da Europa 

conduziu uma pesquisa solicitando aos Estados-membros dados sobre os cibercrimes 

entre 1999 e 2003 e, adicionalmente, questionando-os sobre se tinham conhecimento de 

o cibercrime estar relacionado com o crime organizado. Como é regra, os crimes gerais 

(sem relação com computadores), como fraudes, não foram contabilizados. Abriu-se, 

contudo, uma excepção para a pornografia infantil, dada a frequência com que este tipo 

de crime é cometido via internet. Os espaços em branco apresentados nas tabelas que se 

seguem significam que não foram disponibilizados dados ou que não existiram crimes. 

Salienta-se que estas estatísticas não abarcam toda a extensão do que é conhecido como 

cibercrime, mas apenas as tipologias reconhecidas pelo sistema judicial; por outro lado, 

o facto de os países terem definições diferentes sobre cada crime especificado nestas 

estatísticas não permite comparações claras entre os vários países. 
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Para uma leitura mais expressiva das tabelas, além dos valores registados em cada país 

para cada tipo de cibercrime, marcámos a cinzento os cibercrimes que são puníveis 

segundo o Código Penal do país mas para o qual não existem dados disponíveis.  

Como podemos constatar na Tabela 3, a Alemanha e a Polónia são os países que 

apresentam um maior número de ofensas registadas na maioria dos diferentes crimes, 

com números bastante elevados no que se refere à fraude através de computadores (só 

na Alemanha foram registadas 49.903); à violação dos direitos de autor (com muitas 

ofensas registadas, com destaque para a Polónia, com 51.176). A Bélgica sobressai no 

que diz respeito a pornografia infantil via internet, com 993 ofensas.  

Verificamos que, em vários Estados-membros, apesar de não existirem dados sobre as 

ofensas registadas, há diversos cibercrimes que são penalizados por lei nesses países. É 

o caso do Chipre (onde são penalizados sete dos dez cibercrimes), Espanha (quatro dos 

dez), Grécia (quatro em dez), Holanda (sete em dez), Hungria (três em dez) e Itália (três 

em dez). 

Existem casos em que, além das ofensas registadas, há outros tipos de cibercrimes 

criminalizados no país: Áustria (mais um tipo de cibercrime), Bulgária (mais dois 

tipos), Eslovénia (mais um), Estónia (mais um), Finlândia (mais dois), Letónia (mais 

um), Polónia (mais um), Portugal (mais um) e Roménia (mais dois). 

Contudo, apesar de estes dados nos darem uma ideia geral do que se passa, a 

inexistência de dados sobre muitos dos países e a pouca informação disponível sobre 

algumas áreas do cibercrime não permitem obter uma imagem mais assertiva da 

realidade.  

 Illegal 
acces
s  

Illegal 
interce
ption 

Attacks 
against 
integrit
y of 
data 

Attacks 
against 
integrit
y of 
syst's 

Misus
e of 
devic
es 

Comput
er 
Related 
forgery 

Comput
er 
Related 
fraud 

Child 
pornograp
hy 

Racism 
and 
xeno- 
phobia 

Copyrig
ht 
offence
s  

Alemanha  3798 4709   1777 49903  429  

Áustria 29 4 31   14 107 201   

Bélgica 

127 Cf. 
Illegal 
Access 

32 Cf. 
integrit
y of 
data 

 102 999 993 (106 
via 
internet) 

  

Bulgária 7      1 51  271 

Chipre           

Dinamarca           

Eslováquia 23  6 1       
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Eslovénia 61  31  9 642  2 18 141 

Espanha           

Estónia 21 3 16 3    10  10 

Finlândia 393 814  171    87  286 

França           

Grécia           

Holanda           

Hungria           

Irlanda           

Itália           

Letónia 7  6     5   

Lituânia 2  2     4   

Luxemburgo           

Malta 2  2 0   14 5  1 

Polónia 

975 Cf. 
Illegal 
Access 

520 25   1355 387 49 51176 

Portugal 314  84 36   363 140  57 

Reino Unido           

Rep. Checa 

103 Cf. 
Illegal 
Access 

Cf. 
Illegal 
Access 

Cf. 
Illegal 
Access 

   173   

Roménia 3 1  1  1 1    

Suécia           
Tabela 3. Ofensas registas (fonte: Organized Crime Situation Report 2004) 

Legenda: 

123 Número de crimes   Crime não punível    Crime punível  

 
 registados 

 
segundo a lei nacional 

 
segundo a lei nacional 

 

No que se refere às ofensas investigadas e processadas (tabela 4), verificamos que na 

maior parte dos casos não é possível estabelecer uma comparação com os dados sobre 

ofensas registadas (tabela 3).  

Não obstante, é interessante verificar a falta de correspondência entre os dados sobre 

ofensas registadas e ofensas investigadas e processadas. Tomando meramente como 

exemplo a Itália, observa-se que não há dados sobre ofensas registadas de nenhum tipo 

de cibercrime mas, pelo contrário, são referenciadas 1.423 ofensas de crimes de acesso 

ilegal em investigação e/ou processamento. A mesma situação verifica-se quanto às 

9.973 ofensas relacionadas com pornografia infantil.  

Verificam-se também situações inversas, ou seja, há muitas ofensas registadas mas não 

se encontram disponíveis dados sobre ofensas investigadas e processadas. O caso mais 
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simbólico é o da Polónia, que apresenta ofensas registadas em sete tipos de crimes mas 

só disponibiliza dados das investigações realizadas para um deles. 

Da informação disponibilizada passível de ser comparada, verificamos que das 49.903 

ofensas apresentadas na Alemanha, no que concerne à fraude através de computador, 

11.127 foram investigadas; das 51.176 ofensas registadas na Polónia por violação de 

direitos de autor, 2.482 foram investigadas; na Eslovénia, das 61 ofensas registadas 

sobre acesso ilegal, 50 foram investigadas e/ou processadas, e das 642 ofensas de fraude 

através de um computador, 633 foram investigadas. 

Mais uma vez podemos observar que são muitos os cibercrimes puniveis segundo as leis 

nacionais em cada país para os quais não existem dados nesta tabela. Continuam a ser 

exemplo disso o Chipre, a Espanha, a Finlândia, a França, a Grécia, a Holanda, a 

Hungria e a Irlanda. 

É natural que frequentemente se observe uma grande diferença entre os dados 

reportados e aqueles que serão investigados, mas perante a generalizada falta de dados 

presume-se que esta disparidade se deva mais à falta de informação disponibilizada 

pelos países do que à falta de continuidade das queixas apresentadas pelos cidadãos. 

 Illegal 
acces
s 

Illegal 
interce
ption 

Attacks 
against 
integrit
y of 
data 

Attacks 
against 
integrit
y of 
syst's 

Misus
e of 
devic
es 

Comput
er 
Related 
forgery 

Comput
er 
Related 
fraud 

Child 
pornograp
hy 

Racism 
and 
xeno- 
phobia 

Copyrig
ht 
offence
s  

Alemanha 51 473 50 57  304 11127 1616 428 1430 

Áustria 29 4 31   14 107 201   

Bélgica           

Bulgária 7          

Chipre           

Dinamarca           

Eslováquia           

Eslovénia 50  15  8 633  1 11 81 

Espanha           

Estónia 9  7     2  4 

Finlândia           

França           

Grécia           

Holanda           

Hungria           

Irlanda           

Itália 1423       9973   

Letónia 4  6     2   

Lituânia           

Luxemburgo           

Malta 2 1     8 0  0 
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Polónia          2482 

Portugal 286  69 24   328 52  49 

Reino Unido           

Rep. Checa 50 76      92   

Roménia 3 1  1  1 1    

Suécia           
Tabela 4. Ofensas investigadas e processadas (fonte: Organized Crime Situation Report 2004) 

Legenda: 

123 Número de crimes   Crime não punível    Crime punível  

 
 registados 

 
segundo a lei nacional 

 
segundo a lei nacional 

 

Quando se tenta analisar a informação disponível relativa às condenações destes crimes 

nos diversos países (tabela 5), a tarefa torna-se praticamente impossível devido à quase 

inexistência de dados disponíveis.  

Mais uma vez, não são muitos os países com dados que permitam uma comparação, 

razão porque seleccionámos apenas os casos da Alemanha, Polónia e República Checa. 

Verificamos que a Alemanha apresenta uma boa taxa de condenações em todos os tipos 

de cibercrime em que existem investigações: no acesso ilegal, as 51 ofensas 

investigadas resultaram em 33 condenações; intercepção ilegal, 473 investigadas e 307 

condenações; ataques contra a integridade dos dados, 50 investigadas e 31 condenações; 

ataques contra a integridade dos sistemas, 57 investigadas e 38 condenações; 

falsificação relacionada com o computador, 304 investigadas e 239 condenações; fraude 

relacionada com o computador, 11.127 investigadas e 9.257 condenações; pornografia 

infantil, 1.616 investigadas e 1.527 condenações; e violação dos direitos de autor, 1.430 

investigadas e 1.089 condenações. 

Na Polónia, o único crime que permite ser comparado é a violação dos direitos de autor, 

contudo os dados disponibilizados carecem de sentido: foram investigadas e 

processadas 2.482 ofensas, mas o número de condenações atingiu as 4.176. Quanto à 

República Checa, é possível estabelecer uma comparação no que diz respeito ao acesso 

ilegal, intercepção ilegal e pornografia infantil (50 investigadas e 12 condenações; 76 

investigadas e 24 condenações, e 92 investigadas e 22 condenações, respectivamente). 

Quanto menor é a informação disponibilizada, melhor verificamos – através das 

manchas cinzentas na tabela 5 – que tal não se deve ao facto de os cibercrimes em 
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estudo não serem penalizados nos países, mas sim porque os países ou não têm dados 

sobre os mesmos ou não os disponibilizaram para o estudo. 

 Illegal 
acces
s 

Illegal 
interce
ption 

Attacks 
against 
integrit
y of 
data 

Attacks 
against 
integrit
y of 
syst's 

Misus
e of 
devic
es 

Comput
er 
Related 
forgery 

Comput
er 
Related 
fraud 

Child 
pornograp
hy 

Racism 
and 
xeno- 
phobia 

Copyrig
ht 
offence
s  

Alemanha 33 307 31 38  239 9257 1527  1089 

Áustria           

Bélgica           

Bulgária 1          

Chipre           

Dinamarca           

Eslováquia           

Eslovénia 3  0  1      

Espanha           

Estónia           

Finlândia           

França           

Grécia           

Holanda           

Hungria           

Irlanda           

Itália           

Letónia           

Lituânia           

Luxemburgo           

Malta 1 1     0 0  0 

Polónia 46 17 8 19   143 22 32 4176 

Portugal           

Reino Unido           

Rep. Checa 12 24      22   

Roménia 1          

Suécia           
Tabela 5. Condenações (fonte: Organized Crime Situation Report 2004) 

Legenda: 

123 Número de crimes   Crime não punível    Crime punível  

 
 registados 

 
segundo a lei nacional 

 
segundo a lei nacional 

 

Podemos concluir que, além dos problemas definidos no relatório logo à partida, deve 

ser acrescentada a falta de informação disponível/disponibilizada pelos países, pois a 

inexistência de dados torna impossível uma ideia mais concreta sobre a dimensão do 

cibercrime em cada país e na UE. 

No Organized Crime Situation Report, de 2005, é apresentado um balanço das 

tendências do cibercrime em 2004/2005: 
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• O número de spams continua a aumentar: 74% dos emails eram spam, no final 

de 2004; 

• Houve um aumento exponencial de bots17 e botnets. Estes são usados para 

distribuírem denial of service attacks, spam, keylogging18, disseminação de 

malware19, ataques a redes de chat, manipulação online de inquéritos e jogos e 

roubos de identidade em massa; 

• O principal país de origem dos ataques continua a ser os Estados Unidos (37% 

dos ataques na primeira metade de 2004), mas outros países começam a alcançar 

importância, como a China (6%), Canadá (6%), Austrália (5%), Alemanha (5%), 

Reino Unido (4%) e França (4%); 

• Diversos inquéritos demonstram um aumento de perdas económicas devido a 

fraudes relacionadas com o computador. Enquanto em anos anteriores apenas 

4% dos ataques eram dirigidos ao comércio online, em Julho de 2004 já 16% 

dos ataques eram dirigidos ao comércio online e eram, presumivelmente, 

motivados por questões económicas; 

• Sites que promovem o racismo, ódios e violência aumentaram 300% entre 2000 

e 2004. A maioria destes sites estão alojados nos Estados Unidos, mas muitos 

podem ter origem na Europa; 

• Em relação à violação dos direitos de autor, em 2004 a partilha de software 

pirateado entre os membros do Conselho da Europa variou entre os 25% na 

Áustria, 87% na Rússia e 91% na Ucrânia.   

No seu nono estudo sobre Global Software Piracy, publicado em 2012, a Business 

Software Alliance inquiriu 3.898 utilizadores de computador em toda a União Europeia 

sobre a frequência com que adquirem software pirateado ou software não 

completamente licenciado (gráfico 7), tendo chegado à conclusão de que 44% dos 

utilizadores dos Estados-membros nunca utilizam software pirateado e que 48% já 

utilizaram software pirateado ou não completamento licenciado (3% utilizam sempre 

software pirateado, 7% afirmam utilizar maioritariamente software pirateado, 12% 

utilizam ocasionalmente e 26% raramente). 

                                                           
17

 Bots são aplicações de software que executam tarefas automatizadas através da internet. (Fonte: 
Symantec) 
18

 Keylogging é uma acção de monitorização que consiste em saber que teclas do teclado foram 
utilizadas. (Fonte: Symantec) 
19

 Malware é um software desenhado para perturbar o funcionamento do computador, recolher 
informações confidenciais ou obter acesso não autorizado a um sistema informático. (Fonte: Symantec) 
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Gráfico 7. Frequência com que é adquirido software pirateado na União Europeia, em 2011 (Fonte: 

Business Software Alliance) 

 

Gráfico 8. Taxa de pirataria de software em cada país da UE, em 2011 (Fonte: Business Software 

Alliance) 

A taxa de pirataria de software (gráfico 8) também é um indicador que varia muito de 

país para país. Nota-se uma tendência para os maiores valores de pirataria se 

encontrarem nos países da Europa de Leste (ou seja, dos últimos Estados-membros a 

aderirem à UE), enquanto os mais baixos aparecem no centro e norte da União.  
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Os países com os níveis mais elevados de pirataria são a Bulgária (64%), a Roménia 

(63%) e a Grécia (61%), embora mais três Estados-membros apresentem níveis de 

pirataria superiores a 50%: Letónia, Lituânia e Polónia. 

Os Estados-membros que apresentam valores mais baixos de pirataria de software são o 

Luxemburgo (20%), a Áustria (23%) e a Bélgica e a Dinamarca (24%, ambos).  

 Taxa de Pirataria em 

2011 

Valor Comercial em 2011 

(M) 

União Europeia 33% €10,4 

Global 42% €45,6 

Tabela 6. Taxa de Pirataria e valor comercial na Europa e no Mundo em 2011 (Fonte: Business Software 

Alliance) 

Podemos ainda verificar que a taxa de pirataria na UE em 2011 (tabela 6) foi de 33% 

(igual à de 2010 e em 2009 foi de 34%), enquanto a taxa mundial se situa nos 42%. 

O valor comercial da pirataria na União em 2011 atingiu 10,4 mil milhões de euros, 

mais 0,4 mil milhões do que em 2010. Globalmente, o valor aumentou para 45,6 mil 

milhões de euros.  

Um inquérito realizado pelo Ponemon Institute, em nome do Check Point Software 

Technology, a 2.618 executivos de nível C (C-level) e administradores de segurança de 

tecnologia de informação nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Hong Kong e 

Brasil revelou que cada cibercrime custa às empresas, em média, 214.000 dólares por 

ataque.  

Os inquiridos que já tinham sofrido ataques de hackers afirmaram que as motivações 

destes são impulsionadas por fraude financeira (65%), intenção de interromper 

operações de negócios (45%) e roubo de dados dos clientes (45%). Apenas 5% dos 

ataques são motivados por questões ideológicas ou políticas. 

Um terço dos inquiridos disse já ter experienciado ameaças avançadas e persistentes 

(35%), infecções de botnets (33%) e denial of service attacks (32%).  

O estudo revela que a maioria das empresas tem grandes sistemas de segurança, como 

firewall e produtos contra intrusos. Contudo, menos de metade tem protecções 

avançadas para combater botnets e ameaças avançadas e persistentes, embora as 
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empresas nos Estados Unidos e na Alemanha comecem a adquirir produtos de 

segurança mais específicos para combater este tipo de ameaças (Infosecurity Magazine, 

2012). 

A primeira grande conclusão que podemos tirar da análise dos diversos indicadores 

sobre o cibercrime é que existe uma grande disparidade de situações entre os Estados-

membros da UE. O único indicador em que existe alguma homogeneidade é o de 

"acesso de empresas à internet". 

Geograficamente, nota-se que existe uma tendência para que os países do Leste 

apareçam negativamente em grande parte dos indicadores, enquanto os países do norte e 

centro da Europa aparecem entre os melhores qualificados.  

A Roménia e a Bulgária – os últimos países a entrar para a União – destacam-se 

negativamente em quase todos os indicadores.  

A Bulgária encontra-se entre os três piores no acesso da população e das empresas à 

internet, na utilização e actualização dos softwares de segurança, no número de 

empresas que definiram formalmente políticas de segurança, mais phishing por 10.000 

domínios em 2009 e 2010 e maior percentagem de pirataria de software. A Roménia 

não se encontra entre os três piores no phishing por 10.000 domínios, mas destaca-se 

em todos os outros indicadores (juntamente com a Bulgária) e também é dos países que 

menos deixam de realizar acções na internet por preocupações com a segurança. Esta 

tendência alarga-se aos restantes países da Europa do Leste. 

Quando se pretende analisar o que significam estes maus indicadores em termos de 

cibercrimes reportados, investigados e condenados, a tarefa torna-se praticamente 

impossível, uma vez que os dados disponíveis para estes países são quase inexistentes e 

por isso pouco significativos quando se pretende estabelecer comparações. 

No entanto, é importante destacar que os países que apresentam os piores indicadores 

foram, também, os que levaram menos tempo a assinar e ratificar a Convenção Sobre o 

Cibercrime e que actualizaram e completaram mais eficaz e abrangentemente as suas 

leis nacionais. 

Contrariamente ao que se verifica no que diz respeito às valorações negativas - em que 

se destacam a Roménia e a Bulgária - nos indicadores positivos analisados não há países 
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que se destaquem em todos eles. Assim, em cada indicador são diversos os Estados-

membros que sobressaem.  

A Holanda destaca-se positivamente no acesso da população e das empresas à internet e 

na utilização e actualização de software de segurança. O Luxemburgo sobressai no 

acesso da população à internet, na utilização e actualização de software de segurança e 

nas menores taxas de pirataria de software. Quanto à Suécia, o país destaca-se no acesso 

da população à internet, na utilização e actualização de software de segurança, na 

definição de políticas de segurança formais por parte das empresas e pelos baixos 

valores de phishing em 2009 e 2010. Já a Finlândia sobressai no acesso à internet das 

empresas, na percentagem da população que não realiza actividades na internet por 

questões de segurança e no baixo valor do número de phishing por 10.000 domínios em 

2010. Por último, a Dinamarca destaca-se pelo acesso das empresas à internet, pelo 

número de empresas que definiram formalmente políticas de segurança e pela baixa taxa 

de pirataria de softwares.  

Quanto aos cibercrimes reportados, investigados e condenados a tarefa de comparação 

dos valores destes países continua também a ser praticamente impossível, visto que o 

único país que disponibiliza alguns valores é a Finlândia – e apenas nas ofensas 

registadas. 

Destaca-se ainda a situação inversa à verificada nos países do Leste. Ou seja, apesar de 

estes países se encontrarem melhor qualificados nos indicadores estudados, a verdade é 

que levaram mais tempo a assinar e ratificar a Convenção sobre o Cibercrime, sendo 

que o Luxemburgo e a Suécia (entre outros) ainda não ratificaram o documento. Nota-se 

ainda que o processo de adaptação da Convenção às leis nacionais é mais lento e menos 

completo quando comparado com os países do Leste europeu. 

Em termos globais, nota-se que a percentagem de pirataria na Europa tem vindo a 

diminuir; em contrapartida, o seu valor comercial tem vindo a aumentar. 
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6. Conclusão: Propostas para o que poderia ser uma política pública de 

combate ao cibercrime 

O cibercrime desafia os valores fundamentais que a Europa defende: direitos humanos, 

democracia e o estado de Direito. Contudo, o aumento da importância e da utilização 

das tecnologias de informação e comunicação em todos os domínios do comércio global 

e da sociedade revela-se o grande motivo para o combate ao cibercrime, exigindo uma 

regulação multidisciplinar. Um ataque a determinada empresa ou instituição pública 

pode implicar, além de prejuízos monetários muito significativos, o acesso a dados 

confidenciais. Além disso, este tipo de ataques favorece a perda de confiança dos 

clientes nas empresas e dos cidadãos nos governos que os representam, o que pode levar 

à descredibilização de empresas e governos, à perda de poder das empresas no mercado 

global e de influência de Estados em assuntos maiores de política internacional.   

Dez anos depois de o instrumento mais importante de combate ao cibercrime – a 

Convenção sobre o Cibercrime – ter sido aberto para assinatura, a comunidade 

internacional enfrenta ainda alguns desafios na obtenção de um consenso quanto a uma 

solução legal global para abordar e enquadrar este tipo de crimes numa rede global de 

informação (Tropina, 2012). 

Um dos principais problemas que se coloca relativamente a uma política pública é a 

grande discrepância entre os cibercrimes e os sistemas de direito penal, uma vez que os 

traços fundamentais, funcionalidades e práticas do cibercrime escapam ao 

enquadramento da lei tradicional e do seu sistema: 

a. Enquanto o direito penal tradicional lida sobretudo com a protecção de bens 

claramente definidos contra ataques humanos, o cibercrime viola 

frequentemente valores intangíveis que dependem do difícil equilíbrio de 

interesses, complicados de definir pelos meios tradicionais. Exemplo desta 

dificuldade de equilíbrio são as violações dos direitos de autor (que têm de ter 

em conta os interesses económicos dos seus criadores, mas também a 

justificável procura de informação por parte da sociedade), as leis sobre 

privacidade (que tentam manter um equilíbrio entre o direito à protecção da 

privacidade e a liberdade de processar informação), entre outros; 
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b. O sistema judicial tradicional tem por base a ideia de soberania, cujo raio de 

acção é limitado ao seu território. No entanto, a internet e o cibercrime são 

globais; 

c. O sistema judicial tradicional é lento: as decisões tomadas pela polícia têm que 

ser assinadas por um juiz, o acusado tem direito a ser ouvido em tribunal (entre 

outras precauções), o que torna o processo muito lento e muito burocrático. Pelo 

contrário, a internet é extremamente rápida – tal também o são os cibercrimes. 

Isto significa que enquanto a transferência de uma decisão nacional demora 

semanas ou meses, os dados de um computador podem ser transferidos para um 

país estrangeiro em segundos. A velocidade de transferência de processos e a 

interacção multinacional representam um desafio para qualquer sistema legal e 

para qualquer instituição nacional; 

d. Num processo penal, o acusado tem que ser claramente identificado e têm de ser 

apresentadas provas sólidas do crime por ele cometido. Porém, estas exigências 

colocam dificuldades acrescidas à acusação de alguém que tenha cometido um 

cibercrime. Por um lado, quem tiver um conhecimento alargado sobre a 

utilização do sistema informático sabe esconder o seu rasto, e a internet garante 

um anonimato difícil de transpor. Outro problema frequente coloca-se na recolha 

das provas necessárias para a acusação de um infractor, o que exige a 

disponibilização de informação por parte de diversos países – e em vários países 

a Constituição proíbe-o; 

e. Ainda no campo do Direito, é necessário não só ir incluindo as novas formas de 

ataques cibernéticos no sistema penal, mas também adicionar e relacionar o 

cibercrime à legislação já existente nas áreas de violação dos direitos de autor, 

da protecção de dados e da protecção de menores. Tem sido feito um esforço 

significativo por parte dos países ocidentais, muito principalmente pelo 

Conselho da Europa (como podemos ler no capítulo 3);  

f. A questão do anonimato e da falta de provas é outro campo a necessitar de 

reformulação, mas em que as intervenções são difíceis, dada a oposição de todos 

os países em proceder a alterações nas suas leis sobre privacidade (Organized 

Crime Situation Report, 2004). 

Simultaneamente, existem padrões na área da legislação do cibercrime que precisam de 

ser adaptados aos novos desenvolvimentos na tecnologia da informação e do cibercrime 



130 
 

que emergiu na última década: computação em nuvem, roubo de identidade, crimes 

relacionados com as redes sociais e esquemas (Tropina, 2012). 

O maior desafio que os sistemas legais nacionais enfrentam é o desfasamento entre o 

reconhecimento de potenciais abusos através das novas tecnologias e as necessárias 

alterações à lei nacional. Este desafio permanece relevante, nomeadamente face à 

velocidade da inovação das redes. Muitos países estão a trabalhar arduamente para 

conseguirem adequar as suas leis aos novos crimes potenciados pela evolução 

tecnológica. Em geral, o processo de ajustamento tem três fases: ajustamento da lei 

nacional, identificação das falhas no código penal e a criação de nova legislação 

(Gercke, 2012).  

Tratar os desafios multi-dimensionais da luta contra o cibercrime requer uma 

abordagem completa que deve incluir políticas, legislação, educação e sensibilização, 

criação de capacidades e pesquisa, bem como abordagens técnicas (idem). Assim, 

parece-nos que numa política pública europeia de combate ao cibercrime deveriam ser 

considerados três aspectos: prevenção através da educação, novos desenvolvimentos nas 

investigações policiais e cooperação regional, internacional e entre as partes 

interessadas (sobretudo entre os sectores público e privado).  

Segundo vários autores, como Gercke, a prevenção tem sido identificada como uma 

componente-chave numa luta efectiva contra o cibercrime. As medidas de prevenção 

podem ter várias vertentes, desde uma vertente mais técnica (como firewalls para 

prevenir o acesso ilegal a um sistema de computadores e um anti-vírus que impeça a 

instalação de software malicioso ou para bloquear o acesso a conteúdos ilegais) até uma 

vertente de consciencialização e educação dos utilizadores. Para uma educação dos 

utilizadores é preciso identificar os grupos que requerem atenção específica, como os 

jovens, as mulheres, os idosos e pessoas com menor educação tecnológica; mas também 

utilizadores mais avançados e profissionais ligados à área da tecnologia.  

O ICB4PAC20 sugere que se deve tornar disponível ou promover tecnologia de 

protecção gratuita (como anti-vírus) e implementar soluções que permitam aos pais a 

restrição do acesso a determinados conteúdos. Para o impacto destas medidas ser 
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positivo, estas soluções devem idealmente estar disponíveis no tempo da introdução de 

um serviço/tecnologia e mantidas durante a sua operação.  

Certos cibercrimes – especialmente os relacionados com fraudes – não dependem 

habitualmente de falta de capacidade técnica, mas sim da sua falta de conhecimento das 

vítimas. Existem vários softwares que identificam automaticamente sites fraudulentos, 

mas até ao momento esses softwares não conseguem identificar todos os sites suspeitos. 

Assim, segundo Gercke (2012) uma estratégia baseada na protecção do utilizador 

apenas através de softwares tem resultados limitados. Por exemplo, se os utilizadores 

tiverem conhecimento de que os seus bancos nunca irão contactá-los por email para 

pedir passwords ou detalhes das suas contas, não serão vítimas de phishing ou de roubos 

de identidade.  

A educação dos utilizadores da internet reduz o número de potenciais alvos de ataques 

cibernéticos. Os utilizadores podem ser educados através de campanhas públicas (que já 

decorrem em alguns países europeus, como na Dinamarca), aulas em escolas (como é 

sugerido também na Convenção de Lanzarote), bibliotecas, centros de informação e 

universidades, assim como através de parcerias público-privadas. 

Uma condição importante para uma educação eficiente – que poderá ser desenvolvida 

como estratégia de informação – será uma comunicação aberta e rigorosa sobre as 

últimas ameaças de cibercrimes por parte dos Estados e do sector privado (empresas, 

etc.). No entanto, continua a existir uma recusa destes em transmitir informação aos 

cidadãos e aos respectivos clientes afectados por ameaças de cibercrime, de forma a 

evitar que os cidadãos/clientes percam confiança nos serviços de comunicação online 

prestados por Estados e empresas.  

Quanto às investigações policiais de cibercrimes, se o criminoso e a vítima estão 

localizados em países diferentes, o sucesso das investigações depende da cooperação 

entre as autoridades policiais de todos os países afectados. A soberania nacional não 

permite investigações dentro do território de diferentes países sem a permissão das 

autoridades locais. As investigações de cibercrime precisam do apoio e do envolvimento 

das autoridades de todos os países envolvidos (Gercke, 2012).  

Excluindo o trabalho geral da Europol ou da Interpol, não existem instituições 

supranacionais ou internacionais que lidem especificamente com o cibercrime. Mesmo 
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que diferentes abordagens internacionais de combate ao cibercrime tenham 

desenvolvido alguns instrumentos – como a rede de contacto 24/7 –, não existe um 

processo real de monitorização que avalie a sua implementação e eficiência e que os 

melhore significativamente. O desenvolvimento e a implementação de instrumentos 

para a assistência legal mútua é um passo vital para se alcançar um consenso global no 

ciberespaço. Mesmo com uma harmonização das legislações nacionais, se não houver 

uma cooperação internacional efectiva entre Estados, as investigações de cibercrime não 

serão eficazes (Tropina, 2012). 

É difícil basear a cooperação em matéria de combate ao cibercrime nos princípios 

tradicionais de assistência legal mútua, pois os requerimentos formais e o tempo 

necessário para colocar em acção a colaboração entre as autoridades policiais dos países 

abrangidos comprometem muitas vezes o sucesso das investigações. Estas decorrem, 

por norma, em curtos períodos e os dados necessários para seguir o rasto dos crimes são 

frequentemente apagados logo a seguir ao crime ter sido cometido. Este curto período 

de investigação é problemático porque a assistência legal mútua tradicional leva tempo 

a organizar. O princípio de "dual criminality"21 também cria dificuldades, se a ofensa 

não é criminalizada num dos países envolvidos na investigação (Gercke, 2012).  

Tratar provas digitais coloca desafios específicos e requer procedimentos particulares. 

Um dos aspectos mais difíceis é manter a integridade da prova digital, uma vez que os 

dados digitais são muito frágeis e podem facilmente ser apagados ou modificados. Além 

disso, novos desenvolvimentos podem ter grandes impactos ao lidar com provas digitais 

– de que a computação em nuvem é um exemplo expressivo. No passado, os 

investigadores focavam-se nos suspeitos quando procuravam os dados do computador; 

hoje precisam de ter em consideração que as informações digitais podem estar 

armazenadas fora e, se necessário, só serem acedidas remotamente (Gercke, 2012). 

Em relação às autoridades policiais também se aplica a questão da educação, desta vez 

contínua, uma vez que precisam de estar a par das últimas tecnologias e serem capazes 

de identificar hardware relevante e outros aparelhos específicos que devem ser 

apreendidos nas investigações. 
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 Existe "dual criminality" quando a ofensa é considerada um crime em ambos os países envolvidos 
(Gercke, 2012) 
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Outra questão importante é a cooperação internacional. Apesar da natureza global do 

cibercrime, as presentes abordagens de cooperação internacional são baseadas 

primariamente na cooperação entre autoridades nacionais, o que significa que os 

criminosos podem estar sempre um passo à frente – eles operam em redes 

transfronteiriças, enquanto a assistência legal mútua entre diferentes países requer 

tempo e procedimentos oficiais (Tropina, 2012).  

Como verificámos em capítulos anteriores, tem sido feito um esforço a nível da União 

Europeia e do Conselho da Europa para harmonizar as questões relacionadas com o 

cibercrime, existindo, até certo ponto, alguma cooperação internacional.  

Tropina (2012) defende que os governos nacionais têm o poder de estabelecer e aplicar 

quadros jurídicos legais e regulamentares, enquanto o sector privado compreende a 

mudança e a natureza convergente do ambiente das tecnologias da informação e tem 

uma maior adaptabilidade para novas tecnologias e serviços. Dado o crescimento do 

número de utilizadores e serviços, os governos não conseguem, sozinhos, combater o 

cibercrime, por falta dos recursos necessários para detectar e deter todas as infracções 

criminosas do ciberespaço. Os actores privados têm mais competências e recursos, e 

possuem o conhecimento necessário para investigar o cibercrime. O conhecimento e 

adaptabilidade do sector privado complementa os recursos e a capacidade dos governos 

para implementarem normas, sendo esta a justificação para os Estados estarem a 

aumentar os compromissos em parcerias com o sector privado para combater o 

cibercrime. 

No entanto, para uma verdadeira cooperação a abordagem deve envolver as várias 

partes interessadas: governo, ministérios e agências governamentais, sector privado, 

escolas e universidades, comunidade, polícias, juízes, alfândegas, ministério público, 

advogados sociedade civil e ONG regionais e internacionais (Gercke, 2012). 

Embora os três pontos apresentados – prevenção através da educação, novos 

desenvolvimentos nas investigações policiais e cooperação regional, internacional e 

entre as partes interessadas – sejam os que mais atenção deveriam merecer numa 

política pública europeia, continuam a existir outros problemas a justificar reflexão. 

Entre eles destacamos a jurisdição, já que o objectivo de os governos nacionais 

protegerem a sua soberania é ainda mais forte do que a motivação para encontrar 

soluções efectivas para processar o cibercrime.  
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Verifica-se que existe uma tentativa de harmonização das leis nacionais de acordo com 

as disposições da Convenção sobre o cibercrime e de outros instrumentos da UE, e por 

isso diversos tipos de cibercrime já estão criminalizados em vários países. As 

discrepâncias entre países continuam, no entanto, a ser em maior número do que os 

pontos em comum. Isso manifesta-se tanto na tipificação de cibercrime presente nas leis 

como nas punições (que vão desde pena de prisão, multas e serviço comunitário a 

suspensão de direitos). 

Numa análise aos diversos instrumentos que têm sido desenvolvidos a nível europeu, é 

possível observar que continua a persistir uma permanente chamada de atenção para a 

necessidade de harmonizar conceitos, para a cooperação entre os Estados-membros e 

para a uniformização dos crimes (serem iguais em todos os países). Verifica-se 

igualmente que se mantém a ausência de medidas concretas para a cooperação e, 

sobretudo, a inexistência de penas/sanções semelhantes para os mesmos crimes em 

todos os Estados-membros. A maioria dos documentos analisados deixa aos Estados-

membros a definição das sanções, aconselhando que estas sejam efectivas, 

proporcionais e dissuasoras. 

Quanto aos dados sobre o cibercrime, continuam a ser insuficientes as informações 

disponíveis, seja porque Estados, empresas e população não informam as autoridades, 

seja por falta de recolha de informação e análise por parte das autoridades, por forma a 

permitir ter um conhecimento real das áreas e países mais afectados e por que tipologias 

de cibercrimes os ataques são maiores. 

Além dos problemas descritos em matéria de legislação, parece-nos que há também um 

problema fundamental no que diz respeito à definição dos conceitos. Em cada país há 

uma tipologia dos cibercrimes diferente, o que dificulta o estabelecimento de medidas 

concretas e a comparação das áreas mais afectadas em cada país. 

A necessidade de uma política comum parece-nos óbvia: o cibercrime está a crescer e é 

uma ameaça para consumidores, empresários e para os próprios governos. Dada a 

natureza internacional do cibercrime, nenhuma nação consegue sozinha combatê-lo 

eficazmente. E, como tal, a cooperação é essencial. 

Uma política comum na União Europeia deveria ter como base o que foi feito na 

Convenção Sobre o Cibercrime de 2001 do Conselho da Europa, mas melhorada. 
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Para isso, os 27 países teriam de abdicar da sua soberania nesta questão, possibilitando 

uma harmonização do direito penal dentro da União Europeia. Nesta política deveriam 

ser englobados os problemas que descrevemos e as medidas a serem aplicadas em cada 

caso deveriam ser mais explícitas do que na Convenção de 2001. 

Seria também relevante que questões mais sensíveis como a do racismo, xenofobia e 

pedofilia infantil quando relacionadas com a internet (como a divulgação de material 

ofensivo, distribuição, etc.) estivessem presentes na política pública, o que levaria os 

países a um consenso sobre estas questões e a encontrarem forma de ainda assim 

defenderem o respeito pela liberdade de expressão. 

Apesar da evolução registada com a Convenção sobre o Cibercrime, parece-nos 

também fundamental a inclusão numa política comum de leis que implementem a 

cooperação nas investigações sobre crime organizado e cibercrime, uma vez que estas 

estão cada vez mais interligadas pelo uso da internet, tornando a colaboração 

fundamental para uma melhoria na taxa de condenações. 

Parece-nos que a União Europeia está ainda longe de um patamar mínimo onde seja 

possível um consenso quanto ao que seria uma política pública contra o cibercrime. 

Assim, como se tem verificado noutras discussões, a soberania nacional é um princípio 

de que nenhum país está preparado para abdicar (embora o essencial fosse excluir esse 

princípio apenas das investigações do cibercrime) – o que seria fundamental. É também 

bastante claro pelo discurso político que cada país tem opiniões muito diferentes quando 

se trata de assuntos mais delicados como o racismo, a xenofobia, a liberdade de 

expressão e a privacidade, o que dificultará a obtenção de um consenso.  

Por isso, por agora é provável que se continue a apostar em pequenas medidas como 

Framework Decisions, protocolos, directivas e convenções. 
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